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 การศกึษา แนวโน้มการศกึษาภูมิทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาความ

แตกต่างของประเภทการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทย ในประเด็นเกียวกับวัตถุประสงค์ โครงสร้าง

และองค์ประกอบ รวมถงึศกึษาแนวโน้มในด้านการศกึษาประเภทต่าง ๆ และแหล่งทีมีการเผยแพร่ผลงาน ซึงผล

การค้นคว้าเอกสารเกียวกบัการศกึษาภูมิทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยนันพบว่า การศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรม

ในประเทศไทยแบ่งได้เป็น 5 ประเภทตามวตัถปุระสงค์ของการศึกษา ซึงประกอบไปด้วย 1. การศึกษาภูมิทัศน์

วฒันธรรมประเภทตําราภูมิทัศน์วัฒนธรรม การศึกษาประเภทนีมีวัตถุประสงค์เพือรวบรวมแนวคิดและทฤษฎี

ต่าง ๆ เกียวกบัภูมิทศัน์วฒันธรรมทงัในระดบัสากลและในประเทศไทย ไว้เป็นแนวทางสําหรับการศึกษาภูมิทัศน์

วฒันธรรม โดยโครงสร้างของการศกึษาประกอบไปด้วย แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ รวมถึงกรณีศึกษา เพือให้เกิด

ความเข้าใจในแนวคิดเกียวกบัภูมิทศัน์วฒันธรรมมากขนึ 2. การศกึษาภูมิทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือการวิจัย ที

มีวตัถปุระสงค์เพือนําเอาแนวคิดเกียวกบัภูมิทัศน์วัฒนธรรมมาใช้ศึกษาพืนทีหรือกิจกรรม การศึกษาประเภทนี

มกัมีโครงสร้างทีประกอบไปด้วย การศกึษาแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมร่วมกับแนวคิดเฉพาะ

ของการศึกษานัน ๆ การศึกษาพืนที รวมถึงการประเมินคุณค่าภูมิทัศน์วัฒนธรรม 3. การศึกษาภูมิทัศน์

วฒันธรรมประเภทเพือการจัดการ มีวัตถุประสงค์เพือเสนอแนวทางในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมต่าง ๆ ให้

เกิดความยงัยืน โดยมีโครงสร้างคล้ายกบัการศกึษาประเภทเพือการวิจยั เพียงแต่เพิมการวิเคราะห์พืนทีและแนว

ทางการจัดการเข้ามา 4. การศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมประเภทเพือกระบวนการชุมชน มีวัตถุประสงค์เพือให้

ความรู้แก่ชมุชนในด้านความเข้าใจเกียวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดยมีโครงสร้างทีประกอบไปด้วย แนวคิดและ

ทฤษฎีเกียวกบัภูมิทศัน์วฒันธรรม กระบวนการชมุชน รวมถงึกรณีศึกษาและผลการลงพืนทีต่าง ๆ 5. การศึกษา

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมประเภทพิเศษ คือการศึกษาทีมีวัตถุประสงค์แตกต่างไปจากการศึกษา 4 ประเภทแรก 

นอกจากนัน การศึกษาแนวโน้มในการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทยนันพบว่า การศึกษาประเภทที

ได้รับความนิยมมากทีสดุคือ การศึกษาประเภทเพือการวิจัย กลุ่มการศึกษาสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรม

พืนถิน ทีมีการเผยแพร่โดยมหาวิทยาลยัศิลปากร อย่างไรก็ตาม การศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทยนัน

เริมต้นในปี พ.ศ. 2536 และเริมได้รับความนิยมในการศกึษาตงัแต่ปี พ.ศ. 2548 จนกระทังช่วงปี พ.ศ. 2551 ถึง 

พ.ศ. 2553 การศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมนันได้รับความนิยมมาก ภายหลังปี พ.ศ. 2553 การศึกษาภูมิทัศน์

วฒันธรรมในประเทศไทยมีจํานวนผลงานทีถกูเผยแพร่ลดลงเป็นลาํดบัจนกระทงัปัจจบุนั 
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      The objective of this study is to identify the different types of cultural landscape studies in 

Thailand in the issues related with the purpose, structure and composition.  As the result of the study 

about trend of cultural landscapes in Thailand, it can be separated into five categories based on the 

purpose of study which consist of 1. The study for cultural landscape textbook, this study aims to 

gather ideas and theories of the cultural landscape both internationally and in Thailand. As the 

guideline for the study of cultural landscapes which its structure of the studies consist of concepts, 

theories and case studies to understand the concept of the greater cultural landscape.  2. The study 

for cultural landscape research, this study is for bringing the concept of cultural landscape study in 

the study of area or activity. The studies in this category usually consist of  the structure which 

including its specific concept of education. The study in this area also includes the assessment of 

the cultural landscape value. 3.The study of cultural landscape for management which its purpose for 

recommendation of guideline in sustainable cultural landscape management which has the structure 

similar to the research study but include space analysis and management approach 4. The study of 

cultural landscape for community procedure which its purpose for educating the community to 

understanding of the cultural landscape. The structure consists of concepts, theories about the 

cultural landscape and community procedure including case studies and the results of site studies.  

5. The study of special cultural landscape, this propose is relatively different from four type above. 

Furthermore, the trends in this studies have been found that these studies in Thailand for research in 

architectural study and vernacular architecture are most published by Silpakorn University. However, 

the trend of cultural landscapes studies in Thailand has initiated in 1993 and ubiquitous after 2005 until 

between 2008 and 2010, the study of  cultural landscape has been very popular. But after 2010 the 

number of published studies in cultural landscapes have been declined until present. 
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 การศึกษาในหัวข้อ แนวโน้มการศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมในประเทศไทยนัน ต้อง

อาศยัการปรึกษา โดยได้รับความกรุณาและความช่วยเหลือจากบคุคลหลายต่อหลายท่าน เพือให้

การศกึษาสําเร็จลลุว่งไปด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิง ความกรุณาและความช่วยเหลือจากอาจารย์ที

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ ด่านกิตติกุล และคณาจารย์ในสาขาวิชา

ทุก ๆ ท่าน อนัประกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิโรจน์ อานามบุตร ทีให้ความเข้าใจ

เกียวกับภาพรวมในการศึกษา รวมถึงภาพรวมของงานค้นคว้าอิสระ อาจารย์ ดร. สินีนาถ ศกุล

รัตนเมธี อาจารย์ทีปรึกษา ทีคอยให้ความช่วยเหลือเกียวกับการศึกษาตลอดระยะเวลาของ

หลกัสตูร รวมถึงรายละเอียดขนัตอนในช่วงเวลาจดัทํางานค้นคว้าอิสระชินนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

กัตติกา กิตติประสาร ทีช่วยให้คําแนะนําในรายละเอียดต่าง ๆ ของการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ 

จิรศกัดิ เกือสมบัติ ทีช่วยให้คําแนะนํา ให้กําลงัใจ อีกทังยังช่วยติดต่อด้านต่าง ๆ เพือให้ผู้จัดทํา

สามารถศึกษาต่อในหลกัสตูร รวมถึง อาจารย์       เหมือนแก้ว จารุดลุ และ อาจารย์ สพิุชฌาย์ 

เมืองศรี ซึงเป็นทงัอาจารย์ รุ่นพี และเพือน ทีคอยให้คําปรึกษาในด้านตา่ง ๆ เป็นอย่างดี คาํแนะนํา

ตา่ง ๆ จากอาจารย์ รวมถึงการติดตามความคืบหน้าของการค้นคว้าอิสระ และข้อแนะนําสําหรับ

เนือหา เป็นส่วนสําคญัทีทําให้การศึกษาชินนีสําเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดี กราบขอบพระคณุผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร. สมบรูณ์ เวสสนุทรเทพ และ อาจารย์ ดร. วรานี เวสสนุทรเทพ คณุพ่อและคณุ

แม ่ทีคอยให้การสนับสนุน โดยเฉพาะคําปรึกษาเกียวกับการค้นคว้าอิสระ และการศึกษาตลอด

หลกัสตูร นอกจากนนั ญาติมิตร เพือน และพีน้อง โดยเฉพาะเพือน สถาปัตย์ ศิลปากร รุ่น 50 และ

เพือนในหลกัสตูร ภมิูสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต รุ่นปีการศกึษา 2556 ทีคอยถามไถ่และให้

กําลงัใจ รวมถึงช่วยหาข้อมลู และให้คําแนะนําตา่ง ๆ ต้องขอขอบพระคณุสําหรับความช่วยเหลือ

ทกุ ๆ อย่าง 

 สุดท้ายนี ทางผู้ จัดทํามีความมุ่งหวังเป็นอย่างสูงว่า การค้นคว้าอิสระหัวข้อ 

แนวโน้มการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยนนั จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ทีสนใจทําการศกึษา

ภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย หรือด้านอืน ๆ ทีเกียวข้อง อย่างไรก็ตาม หากการค้นคว้าอิสระนี

มีข้อผิดพลาด หรือข้อควรปรับปรุงประการใด ซึงอาจเกิดจากความตกหล่นบกพร่อง ความ

รู้เท่าไมถ่ึงการณ์ หรือข้อจํากดัตา่ง ๆ ทางผู้จดัทําต้องกราบขออภยัไว้ ณ ทีนีด้วย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 ช 

สารบัญ 

                      หน้า  

บทคดัย่อ ..........................................................................................................................      ง 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................      ฉ 

สารบญั ............................................................................................................................     ช 

สารบญัตาราง..................................................................................................................      ฎ 

สารบญัแผนภมิู................................................................................................................      ฏ 

บทที                                                                                                                                 

  1      บทนํา.....................................................................................................................     1 

  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา..............................................................     1 

  คําถามในการศกึษา............................................................................................     3 

  วตัถปุระสงค์ของการศกึษา..................................................................................     3 

  ขอบเขตการศกึษา ..............................................................................................     3 

  ขนัตอนในการศกึษา ...........................................................................................     4 

  วิธีการศกึษา.......................................................................................................     5 

  ผลคาดวา่จะได้รับ...............................................................................................     5 

  2      ความรู้เบืองต้นเกียวกบัภมิูทศัน์วฒันธรรม ...............................................................     7 

  ความหมายและแนวความคิดของภมิูทศัน์วฒันธรรม.............................................     7 

  ความสําคญัของภมิูทศัน์วฒันธรรม......................................................................     9 

  การจําแนกประเภทของภมิูทศัน์วฒันธรรม ...........................................................   10 

                         การจําแนกประเภทของภมิูทศัน์วฒันธรรมในระดบัสากล............................   10 

                         การจําแนกประเภทของภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย...........................   11 

              องค์ประกอบของภมิูทศัน์วฒันธรรม .....................................................................   14 

              การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรม................................................................................   16 

              การประเมินคณุคา่ของภมิูทศัน์วฒันธรรม.............................................................   17 

              แนวทางการจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรม..................................................................   19 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 ซ 

บทที                                                                                                                                หน้า 

  การดําเนินการในการจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรม ....................................................   21 

  ผลสมัฤทธิของการจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรม ........................................................   22 

   3      การดําเนินการศกึษา..............................................................................................   26 

  กรอบแนวคิดในการศกึษา ...................................................................................   26 

              การเลือกกลุม่ข้อมลู ............................................................................................   30 

              วิธีการศกึษา .......................................................................................................   30 

                        การแบ่งประเภทของภมิูทศัน์วฒันธรรม ......................................................   30 

                        องค์ประกอบในการศกึษา..........................................................................   31 

                        การวิเคราะห์.............................................................................................   31 

                        บทสรุปและข้อเสนอแนะ ...........................................................................   31 

   4      การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย.............................................................   33  

  เหตกุารณ์สําคญัเกียวกบัการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในระดบัสากล.....................   33 

  การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย .........................................................   34 

  การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย  

                                     ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2548...................................................................   34 

  การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย  

                                     ตงัแตปี่ พ.ศ. 2548 ถึงปัจจบุนั ......................................................   36 

   5      แนวโน้มการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย ................................................   58  

  ประเภทของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย .......................................   58 

                        การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทตําราภมิูทศัน์วฒันธรรม ......................   58 

                        การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือการวิจยั .......................................   59 

                        การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือการจดัการ ...................................   61 

                        การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือกระบวนการชมุชน........................   61 

                        การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทพิเศษ.................................................   62 

               โครงสร้างของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมแตล่ะประเภท .....................................   62 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 ฌ 

บทที                                                                                                                                หน้า

  โครงสร้างของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรม 

ประเภทตําราภมิูทศัน์วฒันธรรม ...................................................   63 

  โครงสร้างของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรม     

ประเภทเพือการวิจยั ....................................................................   64 

  โครงสร้างของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรม 

ประเภทเพือการจดัการ ................................................................   68 

  โครงสร้างของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรม 

ประเภทเพือกระบวนการชมุชน.....................................................   70 

  โครงสร้างของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรม 

ประเภทพิเศษ..............................................................................   70 

  องค์ประกอบของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมแตล่ะประเภท .................................   71 

  องค์ประกอบของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรม 

ประเภทตําราภมิูทศัน์วฒันธรรม ...................................................   71 

  องค์ประกอบของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรม 

ประเภทเพือการวิจยั ....................................................................   71 

  องค์ประกอบของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรม 

ประเภทเพือการจดัการ ................................................................   72 

  องค์ประกอบของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรม 

ประเภทเพือกระบวนการชมุชน.....................................................   72 

  องค์ประกอบของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรม 

ประเภทพิเศษ..............................................................................   72                                                                                                                                         

  สรุปประเภทของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย.................................   86 

                         การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทตําราภมิูทศัน์วฒันธรรม .....................   86 

การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือการวิจยั.......................................   86 

การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือการจดัการ...................................   86 

การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือกระบวนการชมุชน .......................   87 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 ญ 

บทที                                                                                                                                หน้า 

การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทพิเศษ................................................   87 

แนวโน้มของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย.........................................   87 

                        แนวโน้มเกียวกบัความนิยมในการศกึษาแตล่ะประเภท................................   87 

                        แนวโน้มเกียวกบัการเผยแพร่ผลงานการศกึษาในแตล่ะปี.............................   88 

                        แนวโน้มเกียวกบัการเผยแพร่ผลงานโดยหน่วยงานตา่งๆ..............................   89 

            ข้อเสนอแนะเพือเป็นแนวทางการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในภาพรวม......................   94 

ข้อเสนอแนะแนวทางการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมแตล่ะประเภท .............................   94 

                        แนวทางการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทตําราภมิูทศัน์วฒันธรรม..........   94 

                        แนวทางการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือการวิจยั...........................   95 

                        แนวทางการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือการจดัการ.......................   95 

                        แนวทางการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือกระบวนการชมุชน............   95 

                        แนวทางการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทพิเศษ ....................................   95 

   6      บทสรุป..................................................................................................................   96 

          ข้อสรุปเกียวกบัการศกึษา......................................................................................   96 

                        แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวกบัภมิูทศัน์วฒันธรรม...........................................   96 

                        วิธีการศกึษา.............................................................................................   97 

                        การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย................................................   97 

                        การวิเคราะห์เปรียบเทียบและข้อเสนอแนะ .................................................   97 

                    ปัญหาและอปุสรรคในการศกึษา ...............................................................   98 

            ข้อเสนอแนะสําหรับการศกึษาครังตอ่ไป .................................................................   99 

รายการอ้างอิง................................................................................................................... 101 

ประวตัิผู้ วิจยั ..................................................................................................................... 107 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 ฎ 

สารบัญตาราง 

ตารางที                                 หน้า 

   1      องค์ประกอบของภมิูทศัน์วฒันธรรม ........................................................................   14 

   2      องค์ประกอบของภมิูทศัน์วฒันธรรม ........................................................................   15 

   3      รายชือการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทตําราภมิูทศัน์วฒันธรรม .........................   59 

   4      รายชือการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือการวิจยั ..........................................   59 

   5      รายชือการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือการจดัการ ......................................   61 

   6      รายชือการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือกระบวนการชมุชน...........................   61 

   7      รายชือการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทพิเศษ....................................................   62 

   8      โครงสร้างของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมแตล่ะประเภท .........................................   62 

   9      โครงสร้างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทตําราภมิูทศัน์วฒันธรรม.....................   63 

   10     โครงสร้างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือการวิจยั.....................................   64 

   11     โครงสร้างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือการจดัการ.................................   68 

   12     โครงสร้างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือกระบวนการชมุชน .....................   70 

   13     โครงสร้างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทพิเศษ ..............................................   70 

   14     องค์ประกอบของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทตําราภมิูทศัน์วฒันธรรม.........   73 

   15     องค์ประกอบของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือการวิจยั ..........................   74 

   16     องค์ประกอบของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือการจดัการ ......................   82 

   17     องค์ประกอบของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือกระบวนการชมุชน...........   85 

   18     จํานวนการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมแตล่ะประเภท ..................................................   87 

   19     แนวโน้มการเผยแพร่ผลงานในแตล่ะปี ....................................................................   88 

   20     แนวโน้มการเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลยัมหาสารคาม ......................................   89 

   21     แนวโน้มการเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลยัศิลปากร ............................................   90 

   22     แนวโน้มการเผยแพร่ผลงานของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั........................................   91 

   23     แนวโน้มการเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ .....................................   92 

   24     แนวโน้มการเผยแพร่ผลงานจากแหลง่อืนๆ..............................................................   93 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 ฏ 

สารบัญแผนภมิู  

แผนภมิูที                           หน้า 

   1      กรอบแนวคิดเกียวกบัภมิูทศัน์วฒันธรรม..................................................................   26 

   2      กรอบแนวคิดเกียวกบัการจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรม..................................................   27 

   3      กรอบแนวคิดเกียวกบัการจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรมทีมีความแตกตา่งกนั ...................   28 

   4      กรอบแนวคิดในการวิจยั .........................................................................................   29 

   5      เหตกุารณ์สําคญัในการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมระดบัสากล.....................................   34 

   6      เหตกุารณ์สําคญัในการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย 

ช่วงปี พ.ศ. 2536 ถึงก่อน พ.ศ. 2548 .........................................................   35 

   7      ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยประเภทเพือการวิจยั 

ช่วงปี พ.ศ. 2536 ถึงก่อนปี พ.ศ. 2548 ......................................................   36 

   8      การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548 ........................................   37 

   9      ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย 

ประเภทเพือการวิจยั พ.ศ. 2548................................................................   38 

   10      การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549 ......................................   40 

   11      ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย 

ประเภทตําราภมิูทศัน์วฒันธรรม พ.ศ. 2549...............................................   40 

   12      ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย 

ประเภทเพือการวิจยั พ.ศ. 2549................................................................   41 

   13      ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย 

ประเภทเพือการจดัการ พ.ศ. 2549 ............................................................   41 

   14      การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 ......................................   43 

   15      ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย 

ประเภทตําราภมิูทศัน์วฒันธรรม พ.ศ. 2550...............................................   44 

   16      ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย 

ประเภทเพือการวิจยั พ.ศ. 2550................................................................   44 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 ฐ 

 แผนภมิูที                         หน้า 

  17      ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย 

ประเภทเพือการจดัการ พ.ศ. 2550 ............................................................   45 

   18 ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย 

ประเภทเพือกระบวนการชมุชน พ.ศ. 2550.................................................   45 

   19     การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2551 ....................................   47 

   20  ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย 

ประเภทตําราภมิูทศัน์วฒันธรรม พ.ศ. 2551...............................................   48 

   21  ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย 

ประเภทเพือการจดัการ พ.ศ. 2551 ............................................................   48 

   22      การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย พ.ศ. 2552..........................................   50 

   23  ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย 

ประเภทเพือการวิจยั พ.ศ. 2552................................................................   51 

   24  ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย 

ประเภทเพือการจดัการ พ.ศ. 2552 ............................................................   51 

   25      การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553 ......................................   53 

   26  ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย 

ประเภทเพือการวิจยั พ.ศ. 2553................................................................   54 

   27      การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2556 ................   55 

   28  ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย 

ประเภทเพือการวิจยั พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2556 ..........................................   56 

   29      ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย 

ประเภทเพือการจดัการ พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2556 ......................................   56 

 

 

         

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



1 

 
บทที 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม คือ แนวทางการจัดการพืนทีหนึง ในสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ซึง

หมายถึง  พืนทีทางกายภาพ ทีประกอบไปด้วยธรรมชาติ และองค์ประกอบทีถกูสร้างโดยมนษุย์ ซงึ

ถูกทับซ้อนกันลงบนภูมิทัศน์ และสร้างลักษณะเฉพาะลงบนพืนทีนัน ๆ เป็นการสะท้อน

ความสมัพันธ์ระหว่างพืนทีกับมนุษย์ โดยแสดงร่องรอยไว้ในภมิูทัศน์ (Jane Lennon and Steve 

Mathews, 1996) อย่างไรก็ตาม ความหมายของภมิูทัศน์วฒันธรรมนันถูกอธิบายไว้อย่างกว้าง ๆ 

จึงทําให้มีผู้ นําเอาแนวคิดดงักล่าวไปใช้ในการศึกษาวิจัยพืนที ด้วยวตัถุประสงค์และวิธีการทีมี

ความแตกตา่งกนัออกไป ยกตวัอย่างเช่น การศึกษาเกียวกับแนวคิดและการแบ่งประเภทของภมิู

ทศัน์วฒันธรรมโดยเฉพาะ การศกึษาเพือให้เกิดความเข้าใจถึงภมิูทศัน์วฒันธรรมในบางพืนที และ

การศกึษาเพือต้องการนําเสนอแนวทางการจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรมในด้านตา่ง ๆ เป็นต้น 

การค้นคว้าผลงานการศกึษาเกียวกบัภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย จากเอกสารตา่ง ๆ 

ในเบืองต้นพบวา่ การศกึษานนัมีความแตกตา่งหลากหลายกนัไปตามแตว่ตัถปุระสงค์ของผู้ศึกษา 

ยกตวัอย่างเช่น การศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมทีมีวตัถุประสงค์เพือรวบรวมแนวคิดดงักล่าวทังใน

ระดบัสากล และในประเทศไทย เช่น หนงัสือชือ แนวทางการจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรม โดย ศิลปิน

แห่งชาติ อาจารย์วนิดา พึงสนุทร และคณะ เป็นตําราภมิูทศัน์วฒันธรรมฉบบัแรกในประเทศไทยที

สืบค้นได้ มีเนือหาเกียวกับความหมายของภูมิทัศน์วัฒนธรรม ความสําคัญ การแบ่งประเภท 

การศกึษาและตวัแปร การประเมินคณุคา่ รวมไปถึงแนวทางการจดัการและกรณีศกึษาทงัไทยและ

ตา่งประเทศ โดยแบ่งเป็น ภมิูทศัน์วฒันธรรมแบบภมิูทศัน์นําวฒันธรรม ภมิูทัศน์วฒันธรรมแบบมี

ลกัษณะเดน่ร่วมกนัทงัภมิูทศัน์และวฒันธรรม รวมไปถึง ภมิูทศัน์วฒันธรรมแบบวฒันธรรมนําภมิู

ทัศน์ นอกจากนันยังมีทีนําเอาแนวคิดภมิูทัศน์วฒันธรรม มาปรับใช้เพือศึกษาและวิจัยพืนทีให้

ทราบถึงคณุค่าของภมิูทัศน์วฒันธรรม เช่น การศึกษาเรืองภมิูทัศน์วฒันธรรมการบิณฑบาตเรือ 

โดยการศึกษาเล่มนีต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างระบบของคลอง วัด และชุมชน รวมถึง

ผลกระทบจากการพัฒนาเมืองต่อกิจกรรมดังกล่าว โดยเริมต้นศึกษาทฤษฎีเกียวกับภูมิทัศน์

วฒันธรรม ความหมายของ วดั ชมุชน และคลอง ตลอดจนประเพณีและข้อปฏิบัติเกียวกับการใส่

บาตร ตลอดจนได้ศึกษาพืนทีในด้านสภาพของพืนที และลักษณะของกิจกรรมในปัจจุบัน จน

สามารถอธิบายถึงความสมัพนัธ์ของการบิณฑบาตเรือกบัพืนที รวมถึงระบุถึงเหตทีุทําให้กิจกรรม
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ดงักลา่วลดความเข้มข้นลงไป อีกทงั ยงัมีการนําแนวคิดภมิูทศัน์วฒันธรรมมาปรับใช้ในการศึกษา

พืนทีเพือเสนอแนวทางในการจดัการ เช่น การศกึษาทีมีวตัถปุระสงค์เพือเสนอแนวทางการจัดการ

สําหรับการรักษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในพืนที ซึงมีตวัอย่างคือ Cultural landscape management 

plan for cultural and historical tourism in palaces dating from King Rama VI’S reign โดย 

Nantawan Muangyai ทีได้ทําการศึกษาถึงพระราชวังทีมีความสําคัญ โดยเริมต้นศึกษาถึง

ความหมายและแนวคิดของภมิูทัศน์วัฒนธรรม ทังในระดับสากลและในประเทศไทย ร่วมกับ

แนวคิดของพิพิธภณัฑ์ โดยได้ศึกษาพระราชวงัในด้านสถาปัตยกรรม คือการเชือมต่อและการใช้

สอยต่าง ๆ รวมถึงการประเมินคุณค่าด้วยเกณฑ์ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ

วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization:  UNESCO) ทีใช้ขนึทะเบียนแหลง่อนรัุกษ์มรดกโลก นอกจากนันยังศึกษาแนวคิด

และความหมายของการท่องเทียวอย่างยงัยืนเพือกําหนดแนวทางการจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรมให้

พระราชวงักลายเป็นพิพิธภณัฑ์ นอกจากนัน การนําเอาแนวคิดภมิูทัศน์วฒันธรรมมาปรับใช้ใน

การศกึษาพืนทีเพือเสนอแนวทางการจดัการ ยงัมีวตัถปุระสงค์ในการจัดการเพือการท่องเทียวอีก

ด้วย ยกตวัอย่างเช่น การศกึษาการประยกุต์แนวคิดภมิูทศัน์วฒันธรรม เพือเป็นแหล่งนันทนาการ

ทางประวตัิศาสตร์ กรณีศึกษาแหล่งภาพเขียนสีก่อนประวตัิศาสตร์ในอทุยานแห่งชาติของภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยอรรถพล ศิริเวชพันธ์นัน เป็นการศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมฉบับแรกที

สามารถสืบค้นได้ในประเภทการศึกษาเพือการจัดการท่องเทียว และเป็นงานวิจัยชินแรกทีมี

โครงสร้างของการจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรมอย่างครบถ้วน ทังการศึกษา การประเมินคณุค่า และ

แนวทางการจัดการ โดยเริมต้นจากการศึกษาทฤษฎีเกียวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมระดับสากล 

ร่วมกบัทฤษฎีและแนวคิดเกียวกบัแหลง่นนัทนาการทางประวตัิศาสตร์รวมถึงแนวทางการจัดการ

อทุยานแห่งชาติในประเทศไทย และได้ศกึษาพืนทีในด้านสภาพทีตงัทางภมิูศาสตร์ วฒันธรรม การ

จัดการของเจ้าหน้าที ธรรมชาติ ความงาม ฯลฯ รวมถึงเกณฑ์การประเมินในลกัษณะการให้ค่า

คะแนน จนทราบได้ถึงคณุค่าของภมิูทัศน์วฒันธรรมทีสมควรเป็นแหล่งท่องเทียว และเสนอแนว

ทางการจดัการทงัในเชิงกายภาพ เช่น ทางเดิน ราวกนัตก จดุชมวิว และในเชิงการจดัการ ถึงแม้จะ

ใช้เครืองมือทางสถิติค่อนข้างมาก แต่นับว่าเป็นจุดเริมต้นของการศึกษาในประเภทเพือการ

ท่องเทียว นอกจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ทีกล่าวมาแล้ว ยังมีการศึกษาทีมี

วตัถปุระสงค์ตา่งไปจากนีอีก 

นอกจากนนัยงัพบวา่ การศกึษาแตล่ะประเภทนนั ได้รับความนิยมในการนําไปใช้ต่างกัน 

ยกตวัอย่างเช่น การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือการวิจยัพืนทีนนัเป็นรูปแบบการศึกษาที
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ได้รับความนิยมมากทีสุดตังแต่เ ริมมีการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทย ในขณะที 

การศกึษาเพือรวบรวมแนวคิดตา่ง ๆ เกียวกับภมิูทัศน์วฒันธรรม หรือการศึกษาประเภทตําราภมิู

ทศัน์วฒันธรรมนนัมีจํานวนน้อยมาก เมือเทียบกบัการศกึษาประเภทอืน ๆ อีกทัง แหล่งทีเผยแพร่

ผลงานการศกึษาตา่ง ๆ เกียวกบัภมิูทศัน์วฒันธรรมนนั ยงัมีความแตกตา่งกนัในเรืองของจํานวนที

เผยแพร่ และวตัถปุระสงค์ในการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมอีกด้วย 

 ดงัทีกลา่วมาแล้ว การศกึษาภมิูทัศน์วฒันธรรมในประเทศไทยนันมีความหลากหลายใน

ด้านวตัถปุระสงค์การศกึษา ซึงส่งผลให้โครงสร้างและองค์ประกอบของการศึกษาแต่ละประเภท

นนัมีความแตกตา่งกนัไปด้วย อีกทัง แนวโน้มในการศึกษาก็มีความน่าสนใจ ดงันัน ผู้ศึกษาจึงมี

ความสนใจทีจะทําการศกึษาถึงความแตกตา่งของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมแต่ละประเภท ไป

จนถึงแนวโน้มและแหลง่ทีเผยแพร่ จนสามารถทราบถึงภาพรวมของการศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรม

ในประเทศไทย 

 

1.2 คาํถามในการศึกษา 

1.2.1 การศึกษาภมิูทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทยนัน มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 

ประกอบไปด้วยกีประเภท แตล่ะประเภทมีวตัถปุระสงค์ โครงสร้าง และองค์ประกอบในการศึกษา

ทีเหมือนกนั หรือตา่งกนัอย่างไรบ้าง 

1.2.2 แนวโน้มในการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยเป็นอย่างไร 

 

1.3 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1.3.1 เพือศกึษาขอบเขตและความหมายของภมิูทัศน์วฒันธรรม รวมถึงประเภทของภมิู

ทศัน์-วฒันธรรม 

1.3.2 เพือเปรียบเทียบการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยแต่ละประเภท ในด้าน

วตัถปุระสงค์ โครงสร้าง และองค์ประกอบ  

1.3.3 เพือทราบถึงแนวโน้มของการศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมในประเทศไทย สําหรับเป็น

แนวทางในการศกึษาตอ่ไปในอนาคต 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

1.4.1 ขอบเขตด้านเนือหา 

1. ศึกษาความหมายของภมิูทัศน์วัฒนธรรม ประเภท วิธีการศึกษา การประเมินคณุค่า 

แนวทางการจดัการ และองค์ประกอบอืน ๆ ทีเกียวข้อง  
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 2. ศึกษาเอกสาร บทความ หนังสือ ตํารา และงานวิจัยทีเกียวข้อง ถึงวัตถุประสงค์ 

โครงสร้าง และองค์ประกอบของการศกึษา ทีมีความแตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเภท 

 3. วิเคราะห์แนวโน้มในการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย 

 

1.5 ขันตอนในการศึกษา 

 1.5.1 ขนัตอนการศกึษาข้อมลู 

 1. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดด้านต่างๆเกียวกับความหมายแนวคิดและขอบเขตของภูมิ

ทศัน์-วฒันธรรม รวมถึงการแบ่งประเภท แนวทางการศกึษา การประเมินคณุค่า และแนวทางการ

จดัการ 

 2. ศกึษาเอกสาร บทความ หนังสือ ตํารา และงานวิจัยทีเกียวข้อง แบ่งตามประเภทของ

ภมิู-ทศัน์วฒันธรรม 

 1.5.2 การวิเคราะห์ข้อมลู 

 1.  วิเคราะห์ถึงวตัถปุระสงค์ โครงสร้าง และองค์ประกอบในการศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรม

ประเภทตา่ง ๆ 

 2.  เปรียบเทียบสิงทีวิเคราะห์ได้ในข้อ 1. วา่มีความเหมือน และความตา่งกนัอย่างไรบ้าง 

 3.  ศกึษาแนวโน้มในการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย วา่การศกึษาทีผ่านมามี

ทิศทางอย่างไร 

 4. จดัทํารายงานเอกสารเพือสรุปและแสดงผล 

 

 

 

1.6 วธีิการศึกษา 

 การค้นคว้าอิสระนีจะเน้นทีการค้นคว้าเอกสาร บทความ หนังสือ ตํารา และงานวิจัยที

เกียวข้องเป็นหลัก โดยศึกษาในกรอบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมในภาพรวม แล้วจึงสังเคราะห์

รายละเอียดของภมิูทัศน์วัฒนธรรมแต่ละประเภท จากงานวิจัยทีผ่านมา เพือนํามาวิเคราะห์

เปรียบเทียบความเหมือน ความต่างของวตัถุประสงค์ โครงสร้าง และองค์ประกอบ เพือให้ทราบ

ความแตกต่าง  และวิเคราะห์แนวโน้มในการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทย รวมถึง

สรุปผลสําหรับการศกึษาในหวัข้อทีใกล้เคียงกนัในอนาคต 

 

1.7 ผลทีคาดว่าจะได้รับ 
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 1.7.1 ได้เข้าใจถึงความหมายและขอบเขตของภมิูทศัน์วฒันธรรม 

 1.7.2 ได้ทราบถึงประเภทในการศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมในประเทศไทย รวมถึงความ

แตกตา่งของการศกึษาประเภทตา่ง ๆ 

 1.7.3 ได้ทราบถึงแนวโน้มในการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย 

 1.7.4 เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ทีมีความสนใจศกึษาแนวโน้มของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมใน

ประเทศไทย หรือผู้สนใจศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเภทตา่ง ๆ 
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บทที 2 

ความร้เบืองต้นเกียวกับภมิทัศน์วฒันธรรมู ู  

 

2.1 ความหมายและแนวคดิของภมิทัศน์วัฒนธรรมู  

คําว่า “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” นัน แปลมาจากคําในภาษาอังกฤษ คือคําว่า “Cultural 

Landscape” ซึง Carl Sauer นกัภมิูศาสตร์ชาวอเมริกนัเป็นผู้ ริเริมและพฒันาแนวคิดนีในปี 1925 

ในบทความชือ The Morphology of Landscape ซึงคําดงักล่าวประกอบจากคําว่า Cultural มา

จาก Culture แปลว่า วฒันธรรม ส่วนคําว่า Landscape นัน แปลว่า ภมิูทัศน์ ภมิูประเทศ หรือ

ทิวทศัน์ จึงรวมกนัเป็น Cultural Landscape หรือ ภมิูทศัน์วฒันธรรม นนัเอง 

นอกจากนนั “ภมิูทศัน์วฒันธรรม” นนัเป็นคําทีเกิดจากการรวมกันของคําย่อย 4 คํา และ 

คําใหญ่ 2 คํา อนัประกอบไปด้วย คําว่า “ภมิู” ซึงหมายถึงแผ่นดิน หรือผืนแผ่นดิน คําว่า “ทัศน์” 

หมายถึงการเห็น เมือนําสองคํานีมารวมกันจะได้คําว่า “ภมิูทัศน์” ซึงแปลว่า การรับรู้สภาพภูมิ

ประเทศและสภาพแวดล้อมทีกําหนดขนึ รวมถึงผลลพัธ์ทีรู้สึกได้ ต่อมาคือคําว่า “วฒัน์” หมายถึง 

ความเจริญ ความงาม และคําว่า “ธรรม” มีความหมายไปในทางเดียวกัน เมือรวมกันเป็นคําว่า 

“วฒันธรรม แล้วจึงมีความหมายวา่สิงทีมนษุย์คิดขนึ สร้าง และประดิษฐ์ขึนเพือใช้ในการดํารงอยู่ 

สืบทอด รวมถึงพัฒนาสงัคม นอกจากนันยังแสดงถึงความเจริญงอกงามของมนุษย์ รวมถึงเป็น

ประโยชน์ด้านกายภาพและจินตภาพ เช่น การบริโภค การใช้สอย ส่วนประโยชน์ทางใจนัน เช่น 

การชืนชมสิงทีสวยงาม นอกจากนนั คําวา่ “วฒันธรรม” ยังสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที

เป็นรูปธรรม คือสิงทีจับต้องได้ เช่น บ้านเรือน อาคาร รูปเคารพ งานศิลปะ กิจกรรมของมนุษย์ 

และสว่นทีเป็น “นามธรรม” เช่น คติความเชือ ภาษา วรรณคดี การเมือง ศาสนา เป็นต้น นอกจาก

ความหมายทีกลา่วมาแล้ว คําว่าวฒันธรรมยังหมายถึงระเบียบปฏิบัติ ความเชือ ศิลปะ ผลผลิต

ของความคิด และการกระทําตามคา่นิยมตา่ง ๆ อีกด้วย 

หากสรุปจากความหมายของคําประกอบต่าง ๆ แล้ว คําว่า “ภูมิทัศน์วฒันธรรม” นัน 

น่าจะหมายถึงทุกสิงทุกอย่าง ทังทีเป็นรูปธรรมและนามธรรม อนัเป็นค่านิยมหรือความเข้าใจ

ตรงกนั โดยได้กระทําตอ่สภาพแวดล้อมหรือภมิูประเทศ เพือสร้างความเจริญงอกงามและสงัคม

ของมนษุย์ (วนิดา พึงสนุทร, 2549) 

นอกจากความหมายดงักลา่วแล้ว ภมิูทศัน์วฒันธรรมยังถูกให้ความหมายไว้ว่า “ภมิูทัศน์

วฒันธรรม” คือลกัษณะเด่นและรูปธรรมทีเป็นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 
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(Sauer, 1984) ซึงผู้ ให้ความหมายเชือมโยงปัจจัยต่าง ๆ และใช้เวลาเป็นสือกลางในการ

เปลียนแปลงรูปแบบของภมิูประเทศให้กลายเป็นภมิูทศัน์วฒันธรรม (สรินทิพย์ สินแสงแก้ว, 2552)  

ต่อมา Lennon & Mathews (1996) ได้อธิบายความหมายของภมิูทัศน์วฒันธรรมไว้ว่า ภมิูทัศน์

วฒันธรรม คือ พืนทีทางกายภาพ ทีประกอบไปด้วยธรรมชาติ และองค์ประกอบทีถูกสร้างโดย

มนษุย์ ซึงถกูทบัซ้อนกนัลงบนภมิูทศัน์ และสร้างลกัษณะเฉพาะลงบนพืนทีนัน ๆ เป็นการสะท้อน

ความสมัพนัธ์ระหวา่งพืนทีกบัมนษุย์ โดยแสดงร่องรอยไว้ในภมิูทศัน์ 

สํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม และคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ได้กล่าวถึงภมิูทัศน์วฒันธรรมไว้ว่า เป็นร่องรอยและหลกัฐานการ

เปลียนแปลงผืนแผ่นดิน พืนทีภมิูประเทศ และสภาพแวดล้อมโดยมนุษย์ จากกิจกรรมตามวิถี

ชมุชน หรือชาติพนัธุ์นนั ๆ ซึงแสดงออกในลกัษณะทีเป็นรูปธรรมและนามธรรม อนัได้เรียนรู้จาก

การถ่ายทอดสงัสมกนัมาอย่างยาวนาน เป็นพฒันาการตงัแตบ่รรพบรุุษถึงลกูหลาน อาทิ การสร้าง

บ้านเรือนทีพกัอาศยั สิงก่อสร้าง และงานสถาปัตยกรรมตา่ง ๆ ถนนหนทาง พืนทีเกษตรกรรม และ

ชมุชน อนัเป็นสิงทีจบัต้องได้ และรวมไปถึงสิงทีจบัต้องไมไ่ด้ เช่นบรรยากาศทีรับรู้ได้เป็นจินตภาพ

เฉพาะของพืนทีนนั ๆ โดยอาจเรียกวา่เป็นเอกลกัษณ์ของพืนที อนัรับรู้ได้จากสมัผสัทงั 5 รวมถึงวิถี

ชีวิตของชมุชนทีอยู่ในบริเวณนนั 

Operational Guideline for The Implementation of the world heritage Conservation 

2005 (พ.ศ.2548) โดยองค์การ UNESCO อธิบายว่า ภมิูทัศน์วัฒนธรรม คือ ทรัพย์สินทาง

วฒันธรรมทีแสดงถึงการผสมผสานเชือมโยงระหวา่งมนษุย์และการตงัถินฐานผา่นกาลเวลาภายใต้

อิทธิพลของข้อจํากัดทางกายภาพ และ/หรือ สิงทีเห็นได้จากสิงแวดล้อมทางธรรมชาติและแรง

ขบัเคลือนทางวฒันธรรม เศรษฐกิจ และสงัคมสืบเนืองกนัมา 

คณะกรรมการมรดกโลก องค์การสหประชาชาติ (อ้างถึงใน นวนัฐ โอศิริ, 2551) ได้

กลา่วถึงภมิูทศัน์วฒันธรรมไว้วา่ “ภมิูทศัน์วฒันธรรม” หมายถึง การผสมผสานของผลงานระหว่าง

ธรรมชาติกบัมนษุย์ โดยแสดงให้เห็นถึงวิวฒันาการทางสงัคมและการตงัถินฐานภายใต้ข้อจํากัด

ของสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ตลอดจนแรงผลกัดนัในด้านสงัคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจจากทัง

ภายในและภายนอกพืนที 

เกรียงไกร เกิดศิริ (2551) ได้กล่าวถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมไว้ว่าเป็นสภาพแวดล้อม

สร้างสรรค์ ที เ กิดจากการจัดการของมนุษย์ เพือใ ห้เ กิดการดํารง ชี วิตอยู่ โดยปกติสุขใน

สภาพแวดล้อมธรรมชาตินัน แต่ทว่ามนุษย์ก็มีข้อจํากัดในด้านต่าง ๆ ทังในแง่เทคโนโลยีที

เกียวเนืองกบัการดํารงชีวิต ศาสนา ความเชือ ทําให้การจดัการตอ่พืนทีเป็นไปในระดบัหนึงเท่านัน 
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รวมไปถึงข้อจํากดัการรองรับการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นปัจจัยสําคญั

ประการหนึงให้มนษุย์กระทําตอ่ธรรมชาติได้อย่างจํากัด ผลลพัธ์ของการดําเนินไปของวฒันธรรม

มนษุย์บนธรรมชาติแวดล้อมนีเองเป็นความหมายของภมิูทศัน์วฒันธรรม 

ตอ่มา นวนฐั โอศิริ (2551) ได้กล่าวถึงภมิูทัศน์วฒันธรรมไว้ว่า “ภมิูทัศน์วฒันธรรม” เกิด

จากความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยผา่นกาลเวลาจากอดีตจนถึง

ปัจจบุนั ภมิูทศัน์วฒันธรรมจึงไมใ่ช่ภาพทีหยดุนิงทีสวยงามหากแต่มีพัฒนาการและเปลียนแปลง

ตลอดเวลาเช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติรวมถึงวัฒนธรรม การศึกษาภูมิทัศน์

วฒันธรรมจะทําให้เราสามารถเข้าใจถึงประวัติศาสตร์และระบบความเชือของมนุษย์ในแต่ละ

วฒันธรรม ตลอดจนวิธีการปรับตวัของมนษุย์ตอ่สภาพแวดล้อมธรรมชาติในแตล่ะท้องถิน 

นอกจากนัน สิรินทิพย์ สินแสงแก้ว (2552) ได้สรุปความหมายของภมิูทัศน์วัฒนธรรม

เพิมเติมว่า “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” หมายถึง ผลจากการกระทําของมนุษย์ต่อพืนทีตลอดจน

สิงแวดล้อมทีอาศยัผ่านกาลเวลา โดยกิจกรรมตามวิถีชุมชนจะแสดงออกในเอกลกัษณ์รูปธรรม 

และนามธรรมอนัได้เรียนรู้ถ่ายทอดสงัสมกนัมาแตอ่ดีต ซึงเป็นแนวทางจากข้อจํากัดทางกายภาพ 

และแรงผลกัดนัทางสงัคม วฒันธรรม รวมถึงเศรษฐกิจ 

จากแนวคิดตา่ง ๆ ดงัทีได้กลา่วมาแล้ว อาจสรุปได้วา่ ภมิูทศัน์วฒันธรรมนันเกิดจาก การ

กระทําของมนุษย์ทีปรากฏร่องรอยลงบนภมิูทัศน์ ทังทีตงัใจ และไม่ตงัใจ ซึงเป็นผลจากทังด้าน

เศรษฐกิจ สงัคม รวมถึงด้านกายภาพ และได้รับการพฒันาผา่นกาลเวลาจนปรากฏเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะของพืนที กลายเป็นคณุคา่ เป็นสิงทีต้องคํานึงถึงในการบริหารจดัการ และเป็นแบบอย่างใน

การพฒันาอย่างยงัยืนนนัเอง 

 

2.2 ความสาํคัญของภมิทัศน์วัฒนธรรมู  

สํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ กระทรวงวฒันธรรม และคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร (2549) ได้กลา่วไว้ว่า ภมิูทัศน์วฒันธรรมเป็นสิงทีมีความสําคญั มี

คณุคา่สามารถบอกเลา่ถึงเอกลกัษณ์ของสงัคมหรือชมุชน และสะท้อนถึงพฒันาการทีดํารงอยู่ของ

สงัคมนนั ๆ หากไม่ได้รับการจัดการทีมีความเหมาะสมสอดคล้องก็อาจถูกทําลายลงด้วยสาเหตุ

ต่าง ๆทังโดยธรรมชาติและฝีมือของมนุษย์เอง เพราะภูมิทัศน์วัฒนธรรมมีลักษณะคล้ายกับ

ทรัพยากรธรรมชาติอืน ๆ ซึงมีโอกาสสงูทีจะถูกทําลายหรือทําให้เสือมสภาพ ดงันันจึงควรมีการ

แสวงหาแนวทางจดัการทีมีความเหมาะสม ซึงในบางกรณีถือเป็นเรืองจําเป็นเร่งด่วนด้วยเหตผุล

หลายประการ ดงันี 
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- ไมมี่สิงทีสามารถนํามาทดแทนสภาพความสมดลุของภมิูทศัน์วฒันธรรมได้ 

- หากถกูทําลายลงไมส่ามารถนํากลบัคืนมาได้ใหม ่

- ภมิูทศัน์วฒันธรรมไวตอ่การสญูสลาย ถกูทําลาย หรือหมดไป 

- เป็นสิงทีแสดงถงึความเป็นอยู่และเอกลกัษณ์ของชมุชนนนั ๆ 

- เป็นพืนฐานสําคญัในการพฒันาชมุชนสูค่วามยงัยืน 

ในเชิงประวัติศาสตร์และนโยบายนัน Lennon & Mathews (1996) ได้กล่าวถึง

ความสําคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรมว่า ภูมิทัศน์วัฒนธรรมนันมีความสัมพันธ์เกียวเนืองกับ

ประวตัิศาสตร์อยู่แล้ว มนษุย์มีการใช้พืนทีก่อให้เกิดลกัษณะทางกายภาพต่อพืนที และเป็นผลให้

เกิดภมิูทศัน์วฒันธรรมทีแสดงออกถึงทศันคติและค่านิยมโดยทิงร่องรอยไว้เป็นส่วนประกอบหรือ

ร่องรอยทางกายภาพ โดยสิงเหล่านียังคงมีความสําคัญในคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

นอกจากนนั ความสําคญัของภมิูทัศน์วฒันธรรมในหลายพืนทีคือความสมัพันธ์ทีซ้อนกันอยู่เป็น

ภาพเดียว เป็นเรืองราวทีมีความหลากหลาย ซึงเรืองราวดงักล่าวมีความหมายต่อการจัดการภมิู

ทศัน์วฒันธรรมและควรให้ความสําคญัหากต้องมีการจดบนัทึก การวิเคราะห์ และการจดัการ  

โดยสรุปแล้ว ความสําคัญของภมิูทัศน์วฒันธรรมนันคือความเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละ

ภมิู-ทศัน์วฒันธรรม เนือหาความรู้ทีซ่อนอยู่ รวมถึงเป็นปัจจัยสําคญัในการพัฒนาชุมชนสู่ความ

ยงัยืน อย่างไรก็ตามภมิูทศัน์วฒันธรรมเป็นสิงทีมีความเปราะบาง ง่ายต่อการเสือมสลายและไม่

สามารถหามาทดแทนได้ การศกึษาและการจดัการทีมีความเหมาะสมจึงเป็นเรืองสําคญัเพือรักษา

ให้ภมิูทศัน์วฒันธรรมสามารถดํารงอยู่ตอ่ไป 

 

2.3 การจาํแนกประเภทของภมิทัศน์วัฒนธรรมู  

 การจําแนกประเภทของภมิูทศัน์วฒันธรรมนนัได้มีผู้ เสนอแนวทางไว้อย่างหลากหลาย โดย

สามารถแบ่งเป็น 2 กลุม่ทีมีความแตกตา่งกนัได้ดงันี 

2.3.1 การจําแนกประเภทภมิูทศัน์วฒันธรรมในระดบัสากล 

 คณะกรรมการมรดกโลก (World Heritage Committee) ได้จําแนกประเภทของภมิูทัศน์

วฒันธรรมออกเป็น 3 ประเภท คือ 

 1. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมทีได้รับการออกแบบ (Landscape Designed and Created 

intentionally by Man) เช่น สวน และสวนสาธารณะทีสร้างชึนด้วยเหตผุลทางสนุทรีย์ ซึงส่วนมาก

เกียวข้องกบัความเชือทางศาสนาหรืออนสุรณ์สถาน 
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 2. ภมิูทัศน์วฒันธรรมทีเกิดจากการเปลียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ การปกครอง 

หรือศาสนา และมีพฒันาการสืบเนืองมาจนถึงปัจจบุนัผา่นความเกียวเนืองกบัสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติในพืนทีนัน ๆ เช่น ภูมิทัศน์วัฒนธรรมทีแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของรูปทรง และ

องค์ประกอบทีรวมกนัขนึเป็นภมิูทศัน์วฒันธรรม 

 อย่างไรก็ตาม การแบ่งประเภทของภมิูทศัน์ยงัแบ่งเป็น 2 ประเภทย่อยได้อีกตามกรอบของ

เวลา  อนัประกอบด้วย 

- ภมิูทศัน์วฒันธรรมทีหยดุนิง หรือซากภมิูทศัน์วฒันธรรมทีถกูทิงร้างไปตามวฏัจกัรของ

การ 

เสือมสลาย หรือถกูทิงร้างไปโดยฉบัพลนั 

 - ภมิูทศัน์วฒันธรรมทียงัคงเคลือนไหว กลา่วคือเป็นภมิูทศัน์ทีสะท้อนให้เหน็ถึงการดําเนิน

ชีวิตของผู้คนในท้องถินนนั ๆ ในปัจจบุนั ทีแสดงให้เห็นถงึพฒันาการทีสืบเนืองกนัมาตงัแตอ่ดีต 

 3. ภมิูทศัน์ทีเชือมโยงกบัวฒันธรรมในพืนที ตวัอย่างเชน่ ภมิูทศัน์วฒันธรรมของแหลง่

มรดกโลกทีแสดงถึงพลงัอนัยิงใหญ่และแรงบรรดาลใจจากศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมที

เกียวเนืองกบัภมิู-ลกัษณ์ทางธรรมชาติทีมีมากกวา่ประจกัษ์พยานทีเป็นผลผลิตทางวฒันธรรม 

 หน่วยงานบริการอทุยานแห่งชาติ (National Park Service, อ้างถึงใน Lennon & 

Mathews, 1996) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึงเป็นหน่วยงานเกียวกบัการทําหน้าทีดแูลมรดกทาง

ธรรมชาติและมรดกทางวฒันธรรมทีเกียวเนืองกบัสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ได้แบ่งประเภท

ของภมิูทศัน์วฒันธรรมไว้เป็น 4 ประเภท ดงันี 

 1. ภมิูทัศน์วฒันธรรมของพืนทีประวตัิศาสตร์ทีได้รับการออกแบบ (Historic Designed 

Landscape) เป็นภมิูทศัน์ทีผา่นการออกแบบและสร้างสรรค์อย่างพินิจพิเคราะห์ โดยคํานึงถึงเรือง

สนุทรีย์เป็นสําคญั ภมิูทัศน์ดงักล่าวอาจครอบคลมุไปถึงความสมัพันธ์กับบุคคลสําคญั หรือเป็น

ตัวแทนการออกแบบภูมิทัศน์แห่งยุคสมัย หรือเป็นจุดหมายสําคัญในทางประวัติศาสตร์การ

ออกแบบภมิูสถาปัตยกรรมทีผา่นมาในอดีต 

 2.  ภูมิทัศ น์วัฒนธรรมของพืนทีประวัติศาสตร์แบบพืนถิน (historic vernacular 

Landscape) แสดงให้เห็นถึงคณุคา่และทศันคติของผู้คนในท้องถินทีมีตอ่พืนที อีกทงัยงัสะท้อนให้

เห็นถึงรูปแบบการตังถินฐานของคน การใช้สอยพืนที และพัฒนาการของพืนที ทีมีมาใน

ประวตัิศาสตร์ สําหรับภมิู-ทศัน์วฒันธรรมแบบพืนถินสามารถพบเห็นได้ทงัในพืนทีชนบท ในพืนที

ชานเมือง แม้แตใ่นเมืองเองก็ตาม รวมไปถึงพืนทีเกษตรกรรม หมู่บ้านชาวประมง พืนทีทําเหมือง

แร่ ทีพกัชวัคราว เป็นต้น 
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 3. ภมิูทศัน์วฒันธรรมของพืนทีประวตัิศาสตร์ (Historic Site) ภมิูทศัน์วฒันธรรมของพืนที

เช่นนีมีความสําคญัในแง่ความสมัพนัธ์กบัเหตกุารณ์ในประวตัิศาสตร์รวมไปถึงกิจกรรมและกลุ่ม

คน ตวัอย่างเช่น สนามรบ บ้านพักของบุคคลสําคญั เป็นต้น ในพืนทีดงักล่าวยังแสดงให้เห็นถึง

องค์ประกอบและเงือนไขทีแปลความหมายได้ถึงเหตกุารณ์ สําคญัทีเกิดขนึในอดีต 

 4. ภมิูทศัน์วฒันธรรมของกลุ่มคน (Ethnographic landscape) เป็นภมิูทัศน์วฒันธรรมที

แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์กบักลุม่คนทีใช้พืนทีหรือให้คณุค่ากับพืนทีนัน ๆ ในแง่ของประเพณี 

รวมไปถึงความหมายและคณุค่าในแง่ของพืนทีทางจิตวิญญาณและแสดงให้เห็นถึงสายสมัพันธ์

ระหว่างระบบธรรมชาติทีมีพลวตั และส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของคนหลายกลุ่มผ่านกาลเวลา

หลายชวัอายคุน 

 โดยสรุปแล้วการแบ่งประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรมในแบบแรกนีจะแสดงให้เห็นถึง

ประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรมในภาพรวม ซึงมีความแตกต่างกันในเรืองกระบวนการเกิด 

ช่วงเวลา รวมถึงการให้ความหมายภมิูทัศน์วฒันธรรมทังในเชิงรูปธรรม และในเชิงนามธรรมอีก

ด้วย 

 

2.3.2 การจําแนกประเภทภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย 

 รองศาสตราจารย์วิวฒัน์ เตมียพนัธ์ (อ้างถึงใน เกรียงไกร เกิดศิริ, 2551) ได้จําแนกภมิู

ทศัน์วฒันธรรมออกเป็น 2 ประเภท โดยอาศยัความรู้ในการทํางานภาคสนาม อนัประกอบไปด้วย 

 1. ภมิูทศัน์วฒันธรรมพืนถิน (Vernacular landscape)  

 2. ภมิูทศัน์วฒันธรรมแบบประเพณี 

 โดยรองศาสตราจารย์วิวัฒน์ได้อธิบายเพิมเติมว่า ภมิูทัศน์วฒันธรรมแบบประเพณีนัน

สะท้อนให้เห็นถึงองค์รวมของแต่ละสงัคมทีเป็นกายภาพ หรือรูปธรรม บ่งชีถึงภมิูปัญญาทีเป็น

มรดกทางวฒันธรรมของสงัคมอนัได้จดัการระบบการตงับ้านเรือนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

ตามธรรมชาติและภมิูประเทศ รวมถึงปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อมทีรายล้อมได้เป็นอย่างดี เห็น

วิธีการแก้ปัญหา ต่าง ๆ ด้วยระบบทีไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องใช้เทคนิควิทยาทีต้องพึง

เครืองจกัรกลทีก้าวหน้า การแก้ปัญหาตา่ง ๆ ของการก่อตงัชมุชน ใช้เครืองมือง่าย ๆ เหมาะแก่การ

ใช้แรงงานของมนษุย์แตล่ะครอบครัวหรือร่วมกันในชุมชน วสัดทีุใช้ส่วนมากเป็นวสัดทีุหาได้ง่าย

จากในท้องถินหรือในชมุชนสามารถผลิตใช้กันเองได้ ไม่ต้องพึงจากชุมชนภายนอก ทําให้ชุมชน

พึงพาตวัเองได้ในทกุกรณี นอกเหนือจากระบบทางเกษตรกรรมแบบพึงพาตนเองในเรืองการผลิต
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อาหาร และยังเคารพต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนทังระบบ

นิเวศวิทยา เกิดเป็นระบบนิเวศวิทยาทางวฒันธรรมทีมีคา่ตอ่การดําเนินชีวิตของชมุชน 

 อย่างไรก็ตาม ไม่มีการอธิบายความหมายของภมิูทัศน์วฒันธรรมแบบพืนถินไว้ และยัง

อธิบายถึงภมิูทศัน์วฒันธรรมแบบประเพณีในด้านกายภาพเท่านนั 

 ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์วนิดา พึงสนุทร (2549) ได้จําแนกประเภทของภมิูทัศน์วฒันธรรม

โดยใช้เกณฑ์ของระดบัความเข้มข้นในการเข้าไปจดัการสภาพแวดล้อมเพือให้เหมาะสมสอดคล้อง

กบัการดําเนินชีวิต ตามแนวคิดหลกัของภมิูทศัน์วฒันธรรม โดยแบ่งเป็น 

1. ภมิูทศัน์นําวฒันธรรม หรือ ภมิูทศัน์วฒันธรรมชนบท 

ในพืนทีภมิูทศัน์วฒันธรรมลกัษณะนีมนษุย์มีบทบาทในการเปลียนแปลงภมิูทศัน์น้อยมาก

เนืองจากข้อจํากัดด้านเทคโนโลยีและทรัพยากร ทําให้เกิดการดําเนินชีวิตทีต้องพึงพาอาศัย

ธรรมชาติเป็นหลกั เกิดการเรียนรู้ทีจะอยู่ร่วมกนัอย่างถ้อยทีถ้อยอาศยัและมีดลุยภาพ เกิดเป็นภมิู

ปัญญาในการดําเนินชีวิตกบัสภาพแวดล้อมทีเฉพาะเจาะจงยิงขึน เช่น การปรับพืนทีลาดชันเป็น

นาขนับนัได และการระบายนําในระบบเหมืองฝาย เป็นต้น  

2. ภมิูทศัน์ทีมีลกัษณะเดน่ร่วมกนัทงัภมิูทศัน์และวฒันธรรม หรือ ภมิูทศัน์วฒันธรรมกึง

เมืองกึงชนบท 

ภมิูทัศน์วฒันธรรมลกัษณะนี เป็นลกัษณะทีพัฒนาขึนมาจากภมิูทัศน์วฒันธรรมชนบท 

กลา่วคือ เมือเวลาผา่นไป ชมุชนมีการพฒันามากขนึก็สง่ผลต่อการปรับสภาพภมิูประเทศมากขึน

ด้วยเป็นเงาตามตวั แต่อย่างไรก็ตาม ชุมชนท้องถินก็ยังให้คณุค่าต่อสภาพแวดล้อมของพืนทีอยู่

ดังเดิม มีการใ ช้ภูมิปัญญาพืนถินทีได้ รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษในการจัดการ

สภาพแวดล้อมในท้องถิน 

3. ภมิูทศัน์วฒันธรรมแบบวฒันธรรมนําภมิูทศัน์ หรือภมิูทศัน์วฒันธรรมเมือง 

ภมิูทศัน์วฒันธรรมในลกัษณะนีพบเห็นได้ทัวไป อนัได้แก่ภมิูทัศน์วฒันธรรมเมืองต่าง ๆ 

เนืองจากมนษุย์ตงัถินฐานมาเป็นเวลายาวนาน มีการปรับสภาพภมิูประเทศให้ตอบสนองต่อการ

ดําเนินชีวิต พฒันาขนึจากชมุชนขนาดเลก็ เป็นชมุชนเมืองขนาดใหญ่ และมีการแก้ปัญหารวมถึง

การจัดการทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากัดด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนบางครังอาจ

กลายเป็นความพยายามในการเอาชนะสภาพแวดล้อม เพือเพิมขีดจํากัดในการรองรับของพืนที

ตา่ง ๆ ทีทวีจํานวนขนึและมีความหลากหลายมากขนึ 
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นวนฐั โอศิริ (2551) ได้แบ่งภมิูทศัน์วฒันธรรมออกเป็น 4 ประเภท โดยอาศยัเกณฑ์ในการ

จําแนกอยู่ 2 ประการ คือ การมีตวัอย่างให้เห็นในประเทศอย่างชัดเจน รวมถึงครอบคลมุเนือหา

ทางประวตัิศาสตร์และภมิูปัญญา โดยแบ่งเป็น 

1. ภมิูทศัน์โบราณคดีและประวตัศิาสตร์ หมายถึง สภาพแวดล้อมทีมนษุย์ในอดีตสร้างขนึ

และปรากฏร่องรอยให้เห็นในปัจจบุนั เช่น ชมุชนโบราณ แหลง่ฝังศพ อทุยานประวตัศิาสตร์ 

พระราชวงั และพระราชอทุยาน 

2. ภมิูทศัน์พืนถิน หมายถึง ภมิูทศัน์ทีเกียวเนืองกบัการตงัถินฐานของชมุชน ในพืนที

ชนบททงัทีอยู่อาศยั และพืนทีทางพิธีกรรม 

3. ภมิูทศัน์เกษตรกรรม หมายถึง ภมิูทศัน์ทีเกิดขนึจากการเปลียนแปลงผืนดิน และการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติเพือการปลกูพืชและเลียงสตัว์ เช่น นาข้าว เหมือง ฝาย 

4. ภมิูทศัน์เมืองประวตัิศาสตร์ หมายถึง พืนทีตงัถินฐานของชมุชนตงัแตอ่ดีต และพฒันา

ตอ่เนืองมาจนถึงปัจจบุนั มีความเจริญระดบัสงูในด้านวฒันธรรม มีการวางผงัอย่างชดัเจน มี

สถาปัตยกรรมและภมิูทศัน์ทีทรงคณุคา่ทางความงามและประวตัิศาสตร์ 

โดยสรุปแล้ว การแบ่งประเภทของภูมิทัศน์วฒันธรรมนัน หากเป็นการแบ่งโดยองค์กร

ระดบัสากล จะพิจารณาจากปัจจัยเรืองรูปแบบในการเกิดขึนของภูมิทัศน์วฒันธรรม ช่วงเวลา 

รวมถึงการจําแนกมิติทางจินตภาพออกจากกายภาพในบางกรณี ส่วนการแบ่งประเภทภมิูทัศน์

วฒันธรรมในประเทศไทยนัน มักจะใช้ระดับการจัดการทีมนุษย์กระทําต่อภมิูทัศน์เป็นเกณฑ์ 

นอกจากนนั นวนฐั โอศิริ ยงัได้รวมเนือหาของประวตัิศาสตร์เข้าไปเป็นประเภทหนึงของการจําแนก

ภมิูทศัน์วฒันธรรมด้วย  

อย่างไรก็ตามไม่พบว่ามีการพูดถึงมิติทางจินตภาพ หรือนามธรรมในการแบ่งประเภทที

ชดัเจน ดงันนัเพือให้เกิดความครอบคลมุในการแบ่งประเภทภมิูทศัน์วฒันธรรมสําหรับประเทศไทย 

ควรมีการทดลองเสนอแนวทางการจําแนก ทีมีความเหมาะสมกบัการศกึษาตอ่ไป 

 

2.4 องค์ประกอบของภมิทัศน์วัฒนธรรมู  

The Burren Charter (อ้างถึงใน Lennon & Mathews, 1996 ) ใช้การประสานถักทอ 

เ รื อ ง ร า ว ต่ า ง  ๆ ใ น ก า ร อ ธิ บ า ย ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ  ทั ง ห ม ด ข อ ง ภู มิ ทั ศ น์ 

หรือคณุลกัษณะทางภมิูทศัน์ ซึงรวมไปถึง คณุลกัษณะทางสิงแวดล้อม และกายภาพ โครงสร้าง

และสิงต่าง ๆ ทียังเหลืออยู่ รวมไปถึงหลกัฐานทางโบราณคดี ซึงมีหลากหลายวิธีในการจําแนก 

โดยอาจแบ่งได้ดงันี 
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ตาราง 1 องค์ประกอบของภมิูทศัน์วฒันธรรม ทีมา:  Lennon & Mathews 1996 

โครงสร้าง 

 

ความสมัพนัธ์ 

 

 

พืนที 

 

ลกัษณะ 

 

 

เส้นทาง 

สิงทีมนษุย์สร้างขนึโดยความจงใจ ซงึเกียวข้องกบักิจกรรม

ของมนษุย์เช่นอาคาร กระท่อม เขือน เป็นต้น 

จํานวนของคณุลกัษณะทีมีความสมัพนัธ์กนัในทางใดทาง

หนึง เช่นการใช้งาน หรือกิจกรรมบางอย่าง ยกตวัอย่างเชน่ 

โครงสร้างซึงเกียวข้องกบัเกษตรกรรม 

พืนทีซงึมีกิจกรรมและความซบัซ้อน ทีไมมี่หลกัฐานทาง

กายภาพปรากฏเหนือพืนดนิ 

การรวมกนัขององค์ประกอบทางภมิูทศัน์ ประกอบไปด้วย 

โครงสร้างของมนษุย์ พืนที complex 

เช่นเดยีวกบัลกัษณะทางธรรมชาต ิ

โครงขา่ย หรือองค์ประกอบในลกัษณะทางยาว ใช้เพือการ

เดินทาง ขนสง่ ลําเลียง 

 

 

 

 นอกจากนนัThe United States National Park Service (อ้างถึงใน Lennon & Mathews, 

1996 )  ใช้แนวทางดงักล่าวเช่นกัน แต่ได้มีการเพิมเติมเนือหาบางส่วน โดยได้กําหนดหัวข้อ

ทงัหมด 11 หวัข้อ เกียวกบัลกัษณะทางภมิูทศัน์เพือใช้ในการกําหนดและเก็บข้อมลู โดยใช้ลกัษณะ

ดงักลา่วในการอา่นและตีความถึงธรรมชาติและวฒันธรรมทีก่อให้เกิดรูปแบบในภมิูทศัน์ 4 ข้อแรก

จะอธิบายถึงกระบวนการในการก่อรูปของรูปทรงของภมิูทศัน์ ซึงยังคงดําเนินอยู่ และอีก 7 ข้อจะ

พดูถึงลกัษณะทางกายภาพ 

ตาราง 2 องค์ประกอบของภมิูทศัน์วฒันธรรม ทีมา:  Lennon & Mathews 1996 

กระบวนการในการเปลียนแปลงพืนที 

1. การใช้ทีดนิและกิจกรรม  

2. รูปแบบขององค์ประกอบเชิง

พืนที 

เช่น ขนาดทีตงัของฟาร์ม ทีตงัชมุชน ทางเข้าถงึแหลง่นํา

ปัจจยัยเหลา่นีจะได้รับอิทธิพลจากปัจจยัอืน ๆ เช่นการเมือง 

3. การตอบสนองตอ่

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาต ิ

แนวทางทีผู้คนปรับตวั รวมถึงวฒันธรรมให้เข้ากบั

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในพืนที 
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4. ประเพณีและวฒันธรรม อิทธิพลตอ่การใช้พืนที การครอบครอง และการปรับเปลียน 

องค์ประกอบทางกายภาพ 

5. โครงขา่ยการสญัจร ระบบการขนสง่ผู้คน สินค้า และวตัถดุิบ 

6. การแบ่งขอบเขต  

7. พืชพนัธ์ ุ การเพาะปลกูทีสมัพนัธ์กบัประโยชน์การใช้ทีดนิ 

8. อาคาร โครงสร้าง และวตัถุ อาคารทีปกคลมุกิจกรรมของมนษุย์ อาคารทีตอบสนองการใช้

งานบางอย่าง ในขณะทีวตัถอุาจมีขนาดทีเลก็กวา่ แตมี่

ความสําคญั เช่นจดุหมายบางอย่าง หรืออนสุาวรีย์  

9. การกระจกุตวั กลุม่ของอาคาร โครงสร้าง หรือลกัษณะอืน ๆ เช่นฟาร์ม หรือ

กลุม่ของการตงัถินฐาน 

10. พืนทีทางโบราณคด ี พืนทีซงึมีกิจกรรมทางประวตัิศาสตร์หรืออาชีพ ทียงัมี

หลกัฐานปรากฏอยู่บนผิวดิน หรือใต้ผิวดิน 

11. องค์ประกอบขนาดเลก็ องค์ประกอบขนาดเลก็ เช่น ป้ายบอกทาง ประต ูทางเท้า อาจ

สามารถบอกถึงลกัษณะของถนนและโครงขา่ยการสญัจร เป็น

ต้น 

 

ทัง 2 แนวทางนีเป็นการแยกองค์ประกอบต่างๆของภมิูทัศน์วัฒนธรรมออกมา ซึงเป็น

ประโยชน์ในการวิเคราะห์ การประเมินและการจัดการ แต่ไม่ใช่ว่าภมิูทัศน์วฒันธรรมจะสามารถ

แยกตามองค์ประกอบตา่ง ๆ ได้ แตก่็มีความจําเป็นทีจะต้องมีการจําแนก เพือให้เป็นประโยชน์ต่อ

การศกึษาในเนือหาทีแตกตา่งกนัไป  

 

2.5 การศึกษาภมิทัศน์วัฒนธรรมู  

การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมของแต่ละพืนทีนัน ถือว่าเป็นขนัตอนพืนฐานในการจัดการ

ภมิู-ทศัน์วฒันธรรม ทางผู้ศกึษาจึงขอแยกหัวข้อนีออกมาต่างหากเพือเน้นให้เห็นถึงความสําคญั

และสร้างให้เกิดความเข้าใจถึงวิธีการศกึษาโดยเฉพาะ เนืองจากเป็นขนัตอนทีสําคญัทีสดุสําหรับ

ใช้เป็นฐานข้อมลูเพือสร้างความเข้าใจต่อภมิูทัศน์วฒันธรรมและการวางแผนในขนัตอนต่อ ๆ ไป 

กลา่วคือ ก่อนจะมีการจดัการใด ๆ กบัภมิูทศัน์วฒันธรรม จะต้องมีการศึกษาวิจัยเกียวกับพืนทีใน

แง่มมุตา่ง ๆ ก่อนเสมอ โดยมกัมีข้อมลูในด้านตา่ง ๆ ทีควรศกึษาดงัตอ่ไปนี 
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1. ข้อมลูพืนฐานของพืนที ซงึเป็นข้อมลูทีได้จากการสงัเกต การเก็บข้อมลูภาคสนาม สิงที

ประจกัษ์ในพืนทีซึงยงัไมผ่า่นการวิเคราะห์ใด ๆ ยกตวัอย่างเชน่ 

- ชือสถานที/ ทีตงั 

- สภาพโดยรวมของพืนที 

- ลกัษณะของภมิูลกัษณ์ทางธรรมชาตทีิโดดเดน่ 

- เจ้าของ/ ผู้ เกียวข้อง 

- ประวตัิศาสตร์ของพืนที/ ประวตัิความเป็นมา 

- ประเภทของการใช้สอยพืนทีในปัจจบุนั 

- ความเข้มข้นของการใช้สอย 

- องค์ประกอบของภมิูทศัน์วฒันธรรม (หวัข้อ 2.4) 

- พืชพนัธุ์ทีเป็นเอกลกัษณ์ 

- ชมุชนทีตงัถินฐานในพืนที 

- กลุม่ชาติพนัธ์,ุ กลุม่คน, ความหลากหลายทางวฒันธรรม เช่น ศาสนาและความเชือ 

- ข้อมลูอืน ๆ ทีจําเป็นตอ่การศกึษา 

 

2. ข้อมลูพืนฐานผา่นการวิเคราะห์ เมือเก็บข้อมลูพืนทีเรียบร้อยแล้ว จึงนําชดุข้อมลู

ดงักลา่วมาทําการวิเคราะห์ดงัรายการตอ่ไปนี 

- ประเภทของภมิูทศัน์วฒันธรรม (หวัข้อ 2.3) 

- ความดงัเดิมของภมิูทศัน์วฒันธรรมของพืนทีวา่เริมต้นตงัแตเ่มือใด 

- คณุคา่ในด้านตา่ง ๆ (หวัข้อ 2.6) 

- ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในพืนที 

- ปัจจยัทีสง่เสริมให้ภมิูทศัน์วฒันธรรมยงัดํารงอยู่ตอ่ไป 

- ปัจจยัทีคกุคามให้ภมิูทศัน์วฒันธรรมต้องเสือมสลายลง 

- การวิเคราะห์อืน ๆ ทีจําเป็นตอ่การจดัการ 

เมือได้เก็บข้อมูลในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว เราจะมองเห็นและเข้าใจถึง

ความสัมพันธ์ในลักษณะองค์รวมของพืนที ทําให้มองเห็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมในเชิงของ

ความสําคญัและคณุคา่ อนัเป็นรากฐานในการศึกษาและปฏิบัติต่อภมิูทัศน์วฒันธรรมด้วยความ

เคารพในคณุคา่และชีนําแนวทางในการอนรัุกษ์ รวมถึงการจดัการและการแปลความหมาย 
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นอกจากนนั แนวทางของการศึกษาและการวิจัยภมิูทัศน์วฒันธรรมมีหลากหลายวิธีการ 

และมีแนวทางทีกว้างขวาง ด้วยความมุ่งหมายเพือบันทึกสภาพของภมิูทัศน์วฒันธรรมนัน ๆ ว่า

เป็นเช่นไร และผลลพัธ์ของการศกึษาก็สามารถนําไปเสนอได้ในหลายวิธีการด้วยกัน ยกตวัอย่าง

เช่น การเสนอในรูปแบบของรายงาน การบนัทึกบนแผนที หรือทีเรียกว่าแผนทีภมิูทัศน์วฒันธรรม 

และแบบจําลอง 3 มิติ เป็นต้น 

นอกเหนือจากนัน การศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมยังมีความแตกต่างกันไปตามพืนทีและ

วตัถปุระสงค์ในการศึกษาวิจัย หรือการจัดการ ซึงตวัแปรในการศึกษานันจะมีความแตกต่างกัน

ออกไปเพือให้เข้าใจถึงคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมอย่างลึกซึงทีสุด รวมทังเพือให้สนองต่อ

วตัถปุระสงค์ได้อย่างดี   

 

2.6 การประเมินคุณค่าของภมิทัศน์วัฒนธรรมู  

เมือดําเนินการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมและทําการเก็บข้อมูลพืนฐาน รวมถึงทําการ

วิเคราะห์ความสําคัญแล้ว การประเมินคุณค่าเป็นขันตอนทีมีความสําคัญก่อนจะถึงการ

กําหนดการจดัการภมิู-ทศัน์วฒันธรรมนนั ๆ เพราะการจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรมจะต้องกําหนดให้

สอดคล้องกบัคณุคา่ของภมิูทศัน์วฒันธรรมในด้านตา่ง ๆ เป็นหลกั โดยต้องไม่ลดทอนหรือทําลาย

คณุคา่ของภมิูทศัน์วฒันธรรมลง ซึงการวิเคราะห์คณุคา่ของภมิูทศัน์วฒันธรรมนันสามารถแบ่งได้

เป็นหลายด้าน (Lennon & Mathews, 1996) ดงันี 

1. คณุคา่ด้านสนุทรีย์ หรือความงาม 

2. คณุคา่ด้านความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของพืนที 

3. คณุคา่ด้านจิตวิญญาณของชมุชน 

4. คณุคา่ด้านประวตัิศาสตร์ 

5. คณุคา่ด้านสงัคม 

6. คณุคา่ด้านวิทยาศาสตร์ 

7. คณุคา่ด้านเศรษฐกิจ 

8. คณุคา่ด้านการใช้สอยร่วมสมยั 

9. คณุคา่ด้านการศกึษา 

10. คณุคา่ด้านอืน ๆ ทีเกียวข้อง 

นอกจากนนั กฎบตัรเพือการอนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรมในตา่งประเทศได้กําหนดเกณฑ์

การประเมินคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมพืนฐานไว้ ยกตัวอย่างเช่น กฎบัตรเบอร่า (Burra 
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Charter, อ้างถึงใน เกรียงไกร เกิดศิริ, 2551) ซึงบัญญัติขึนโดย Australia ICOMOS ได้ทําการ

จําแนกเกณฑ์เกียวกับคุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน

ประวตัิศาสตร์ ด้านสนุทรีย์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสงัคม 

หลักการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศจีน (Principles of the 

conservation of heritage site in China) ได้จําแนกเกณฑ์ในการประเมินคณุค่าออกเป็น 3 ด้าน 

ประกอบด้วย ด้านประวตัิศาสตร์ ด้านสนุทรีย์ และด้านวิทยาศาสตร์ 

คณะกรรมการมรดกโลกได้กําหนดหลกัเกณฑ์เพือขึนทะเบียนพืนทีวฒันธรรมเป็นแหล่ง

มรดกโลกไว้ 6 ประการด้วยกนั อนัประกอบด้วย 

1.การแสดงถึงการเป็นศิลปกรรมทีมีลกัษณะเฉพาะตวั เป็นผลงานชินเอกของอารยะ

สร้างสรรค์ 

2.มีอิทธิพลสงูเหนือรูปแบบและพฒันาการทางสถาปัตยกรรม, ศิลปถาวรวตัถ,ุ การวางผงั

เมือง และการออกแบบภมิูทศัน์ทีครอบคลมุทงัระยะเวลาและพืนทีทางวฒันธรรมของโลก 

3.มีความเป็นเอกลกัษณ์ หรืออย่างน้อยต้องเป็นฐานอย่างพิเศษของอารยธรรมหรือจารีต

วฒันธรรมทีสาบสญูไป 

4.เป็นตวัอย่างทีมีความโดดเดน่ของสถาปัตยกรรมหรือภมิูทศัน์ ซึงแสดงให้เหน็พฒันาการ

ในประวตัิศาสตร์ของมนษุย์ 

5.เป็นตวัอย่างทีมีความโดดเดน่ของธรรมเนียมการตงัถินฐานของมนษุย์ หรือการใช้พืนที

เป็นตวัแทนของวฒันธรรม โดยเฉพาะอย่างยิงพืนทีซึงเสียงตอ่การเปลียนแปลง และหากมีการ

กระทบเกิดขนึจากการปรับเปลียนก็อาจไมส่ามารถฟืนฟไูด้ดงัเก่า หรือในสภาพแวดล้อมทีพิเศษ

หรือไปร่วมกบัมาตรการอืน ๆ 

6.มีความเกียวเนืองกบัเหตกุารณ์ของประเพณีทียงัคงปฏิบตัิกนัอยูใ่นท้องถิน หรือเป็น

แนวคิดหรือความเชือกบังานศิลปกรรมรวมถึงวรรณกรรมทีมีความโดดเดน่เป็นสากล 

 

ในปัจจบุนันนั มีแนวคิดใหมเ่กียวกบัการบริหารจดัการและการขึนทะเบียนมรดกโลกโดย

บรูณาการระหวา่งแหลง่มรดกโลกทางธรรมชาติและวฒันธรรมเข้าด้วยกนัเป็นแหลง่มรดกโลกทาง

ภมิู-ทศัน์วฒันธรรมซึงมีเกณฑ์ในการพิจารณาดงันี 

1.เป็นภูมิทัศน์ทีมนุษย์ได้เจตนาสร้างขึน เป็นสวน หรือภมิูทัศน์ทีสร้างด้วยเหตผุลทาง

สนุทรียภาพ 
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2.เป็นภมิูทศัน์ทีเป็นผลมาจากสงัคมเดิม เศรษฐกิจ การปกครอง และ/ หรือ เป็นผลมาจาก

แนวคิดทางศาสนาซึงสามารถเป็นได้ทงัแหลง่ทีหยดุนิงและแหลง่ทียงัมีความตอ่เนือง 

3.เป็นภมิูทศัน์องค์รวม โดยแสดงออกซึงพลงัทางศาสนา ศิลปิน หรือแสดงออกซึงผลลพัธ์

กบัองค์ประกอบทางธรรมชาติ 

 

2.7 แนวทางการจัดการภมิทัศน์วฒันธรรมู  

แนวทางการจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรมนันมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบเพือให้เหมาะสมกับ

การจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรมทีมีความแตกตา่งกนั บางพืนทีอาจต้องการแนวทางทีมีความซบัซ้อน

และมีความหลากหลาย สว่นบางพืนทีอาจไมต้่องการการจดัการอะไรเลย โดยสําหรับแนวทางการ

จดัการ ภมิูทศัน์วฒันธรรมนนัประกอบไปด้วยแนวทางตา่ง ๆ ดงันี 

 

1. การศกึษา (ดงักลา่วไว้ในหวัข้อ 2.5 เรืองการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรม) 

2. การดแูลรักษา และการรักษาให้คงสภาพ 

การดูแลรักษาถือเป็นขันตอนแรกในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมและมรดกทาง

วฒันธรรมให้อยู่ในสภาพมนัคง สมบูรณ์ สะอาดเรียบร้อย และเป็นขนัตอนทีมีความสําคญัมาก 

ทวา่ทําได้ง่ายโดยไม่ต้องอาศยัผู้ เชียวชาญใด ๆ ไม่เปลืองค่าใช้จ่ายและทรัพยากรมาก อีกทังยัง

ช่วยระวังไม่ให้มรดกทางวัฒนธรรมเสือมสภาพด้วยมีการตรวจสอบอยู่เสมอ และหากเริม

เสือมสภาพ จะได้ทําการแก้ไขปรับปรุงอย่างทันท่วงที นอกจากนี สําหรับภมิูทัศน์วฒันธรรมทีมี

แหลง่โบราณคดีหรือมรดกทางวฒันธรรมทีถูกทิงร้างเป็นซากอิฐซากปูนและได้ถูกตดัขาดจากวิถี

ชีวิตไปแล้ว การดแูลรักษาและรักษาให้คงสภาพอย่างทีเป็นอยู่ถือว่าเป็นวิธีการทีเหมาะสมทีสดุ

เพืออนรัุกษ์ไว้เป็นแหลง่เรียนรู้ของคนในท้องถิน ไม่ควรทําการต่อเติมใด ๆ ลงไป เพราะจะทําให้

เกิดความเข้าใจคลาดเคลือนได้ในอนาคต ซึงวิธีการอนุรักษ์นีเป็นวิธีทีกรมศิลปากรใช้ดแูลรักษา

แหลง่โบราณคดีและซากโบราณสถานตา่ง ๆ 

3. การบรูณะ- ปฏิสงัขรณ์ 

คําวา่ “บรูณะ” คือ การซ่อมแซมให้มรดกทางวฒันธรรมหรือภมิูทัศน์วฒันธรรมกลบัมามี

คณุคา่และมีรูปทรงเช่นทีเคยเป็นมาในอดีต เพือรักษาบรรยากาศโดยรวมของภมิูทัศน์วฒันธรรม

อนัเป็นแหลง่ค้นคว้าของชมุชน ตลอดจนรักษาจิตวิญญาณของพืนทีและชมุชนไว้ด้วย 

ส่วนคําว่า “ปฏิสังขรณ์” คือ การสร้างใหม่อีกครัง ในกรณีทีภูมิทัศน์วัฒนธรรมและ

สถาปัตยกรรมได้เสือมสลายลงหรือสูญเสียรูปร่างไปแล้วให้ฟืนกลบัมาเป็นดงัเดิม การจัดการ
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ลกัษณะนีต้องอาศยัข้อมลูประกอบจํานวนมาก อีกทังยังต้องอาศัยผู้ เชียวชาญและนักวิชาการ

แขนงต่าง ๆ มาช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลเพือให้ผลของการบูรณะ- ปฏิสังขรณ์ถูกต้องตามหลัก

วิชาการ และสามารถใช้อ้างอิงศกึษาเรียนรู้ได้ตอ่ไป 

หากดเูพียงผิวเผิน การบูรณะ- ปฏิสงัขรณ์นันอาจดเูป็นแนวทางทีไกลตวั และเหมือนจะ

เกียวข้องแตก่บัโบราณสถานเท่านนั แต่ในความเป็นจริงสามารถนํามาปรับใช้กับการจัดการภมิู

ทศัน์วฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรมท้องถินได้เป็นอย่างดี 

4. การฟืนฟ ูและการปรับเปลียนประโยชน์ใช้สอย 

การฟืนฟแูละการปรับเปลียนประโยชน์ใช้สอยส่วนใหญ่เป็นการทําให้ภมิูทัศน์วฒันธรรม

และมรดกทางสถาปัตยกรรมทีมีอยู่เดิมแต่ได้ซบเซาลงไป กลับมามีชีวิตชีวาอีกครัง แต่มีข้อ

แตกตา่งคือ การฟืนฟเูป็นการสง่เสริมให้กิจกรรมแบบดงัเดิมของพืนทีกลบัมามีชีวิตต่อไป ในขณะ

ทีการปรับเปลียนประโยชน์ใช้สอย เป็นการปรับให้พืนทีภมิูทัศน์วฒันธรรมและสถาปัตยกรรมมี

ชีวิตชีวาด้วยการเปลียนหรือเพิมเติมกิจกรรมเข้าไปในพืนที 

อย่างไรก็ตาม แนวคิดเรืองการปรับเปลียนประโยชน์ใช้สอยใหมข่องพืนทีอาจสง่ผลกระทบ

ด้านลบตอ่ภมิูทศัน์วฒันธรรมดงัเดิม รวมถึงการดําเนินชีวิตของผู้คนในชมุชนท้องถินได้ 

5. การพฒันาและการสร้างใหม ่

การพฒันาและการสร้างขนึใหมเ่ป็นสิงทีส่งผลกระทบต่อภมิูทัศน์วฒันธรรมดงัเดิมอย่าง

สูง และเสียงต่อการทําลายภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพืนทีลงได้ หากดําเนินการโดยขาดความ

รอบคอบ อย่างไรก็ตาม แนวคิดการจัดการภูมิทัศน์วฒันธรรมเป็นแนวคิดทีอยู่บนฐานของการ

จดัการเพือสร้างความสมดลุย์และความยงัยืน จึงไมไ่ด้หมายความว่าไม่สามารถพัฒนาหรือสร้าง

ขึนใหม่ได้ เพียงแต่ต้องมีความสอดคล้องกับบริบทดงัเดิมของพืนทีเป็นหัวใจหลกั เพือให้ส่งผล

กระทบกบัพืนทีน้อยทีสดุ ไมทํ่าให้เกิดความเปลียนแปลงตอ่วิถีชมุชนในทางลบ และการสร้างใหม่

ดงักลา่วควรเกิดจากความต้องการของชมุชนเป็นหลกั 

 

2.8 การดําเนินการในการจัดการภมิทัศน์วัฒนธรรมู  

ภรณี จําปาทอง (2555) กลา่วถึงการดําเนินการจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรมในหลายวิธี โดย

ได้พดูถึงวิธีทีเกียวข้องกบัชมุชน ซึงเป็นองค์ประกอบทีมีความสําคญั และเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

มากทีสดุ อนัประกอบไปด้วย 

1. มาตรการทางการเงิน 
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มาตรการทางการเงิน หมายถึง แรงจงูใจทางเศรษฐกิจทีหน่วยงานภาครัฐระดบัชาต ิระดบั

ภมิูภาค หรือระดบัท้องถิน นํามาใช้เป็นการสร้างแรงจูงใจแก่เจ้าของอาคารทีเข้ามามีส่วนร่วมใน

การจดัการแบบตา่ง ๆ คือเงินช่วยเหลือและเงินให้ยืม ระบบภาษี การโอนสิทธิในการพัฒนาทีดิน

และอาคาร 

2. การยกย่องและการให้รางวลั 

โดยทัวไปแบ่งได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ การให้รางวลัยกย่องตวับุคคล คือการยกย่องหรือ

แสดงความยอมรับต่อผู้ เชียวชาญ หรือประชาชนในพืนที ซึงดําเนินกิจกรรมในการจัดการและ

พฒันาอาคารเก่า หรือบริเวณทีมีคณุค่าทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม เพือเป็นแบบอย่างแก่

บุคคลหรือชุมชนอืน และการให้รางวัลทีหมายถึง การแสดงการยอมรับและประชาสัมพันธ์ให้

สาธารณชนได้รับรู้ 

3. การมีสว่นร่วมของประชาชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการหรือพัฒนาพืนทีอาคารทีมีคุณค่าทาง

ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมอาจทําได้หลายวิธี เช่น การปรึกษาสาธารณะและกลไกระดบัราก

หญ้า 

4. การฝึกอบรม 

การให้การฝึกอบรมและการแลกเปลียนข้อมลูข่าวสารถือเป็นมาตรการสร้างแรงจูงใจที

สําคญั และเป็นทีนิยมอีกมาตรการหนึง เนืองจากมาตรการนีเป็นกิจกรรมทีจะสง่ผลทางเศรษฐกิจ

ตอ่ชมุชนและท้องถินโดยตรงในลกัษณะการสร้างรายได้ให้กับท้องถิน การให้ความช่วยเหลือใน

ด้านเทคนิค ความรู้ ความเชียวชาญ ตลอดจนทักษะเฉพาะด้านให้แก่กลุ่มคน จะทําให้กิจกรรม

อนรัุกษ์ทีต้องการความเชียวชาญเฉพาะด้านเกิดขนึได้จริง  

5. การสง่เสริมกิจกรรมการอนรัุกษ์และให้การศกึษาแกช่มุชน 

การสง่เสริมกิจกรรมและให้การศกึษาแก่ชมุชนมีเป้าหมายหลกัเพือสร้างความสนใจและ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกับแนวความคิดเรืองการจัดการโดยตรง แรงจูงใจประเภทนี

จดัเป็นกระบวนการทีสําคญัมากในการสร้างพืนฐานและทศันคติตลอดจนมมุมองด้านการจัดการ

ให้แก่ประชาชนในรูปแบบตา่ง ๆ ได้ดงันี 

- การทําป้ายอนุสรณ์ หมายถึง การนําเสนอข้อมลูเฉพาะพืนฐานเกียวกับสถานทีซึงมี

ความสําคญัทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม เพือเป็นการให้ความสําคญัรวมไปถึงแสดงการ

ระลกึถึงสถานที รวมทงัเป็นการให้ข้อมลูแก่ผู้มาเยือนด้วย 
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- การนําเสนอและการแปลความหมาย เป็นเทคนิคทีนิยมนํามาใช้กับอาคารทัวไปทีไม่มี

ความโดดเด่นมากแต่ก็จัดอยู่ในเขตทีมีคณุค่า เพือดึงดดูความสนใจของผู้คนโดยการนําเสนอ

วิวฒันาการ ความเป็นมา ความสําคญัในอดีต และการใช้งานปัจจุบัน รวมทังระบุถึงหน่วยงานที

รับผิดชอบดแูล 

- การให้การศึกษาแก่ชุมชน ซึงจัดเป็นแนวทางทีจะทําให้กระบวนการจัดการบรรลผุล

สําเร็จในระยะยาว หากชุมชนมีประชาชนหรือกลุ่มบุคคลทีสนใจ และมีความตังใจจริงทีจะ

ดําเนินการอนรัุกษ์ เมือมีการเริมโครงการ ชมุชนทีเข้มแขง็จะมีความตงัใจและมุง่มนัให้โครงการนนั 

ๆ เกิดผลในทางปฏิบตัิอย่างแท้จริง 

 

2.9 ผลสัมฤทธิของการจัดการภมิทัศน์วัฒนธรรมู  

ผลสมัฤทธิของการจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรมคือ การทีชุมชนเรียนรู้ในคณุค่าของภมิูทัศน์

วฒันธรรมของตน จนแสดงออกถึงความสําคญัและคณุคา่ ทําให้เกิดการตระหนกัรู้ และมีจิตสํานกึ

ทีมุง่มนัในการรักษาภมิูทศัน์วฒันธรรมของชมุชนให้คงอยู่ เพือเป็นทรัพยากรสําหรับการพัฒนาที

ยงัยืนของลกูหลาน อีกทังยังสามารถวางแผนการจัดการภมิูทัศน์วฒันธรรมอนัถือเป็นทรัพยากร

ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์วนิดา พึงสุนทร (2549) ได้กล่าวถึงตัวบ่งชีถึง

ผลสมัฤทธิดงักลา่วดงัตอ่ไปนี 

- ความยงัยืนของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวฒันธรรม 

ดังทีกล่าวมาแล้วข้างต้นว่าสภาพแวดล้อมสามารถแบ่งได้เป็นสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรม ทงัสิงทีเป็นรูปธรรม และนามธรรม โดยความสําเร็จ

ของการจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรมนนัจะต้องสามารถรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความยงัยืนในฐานะ

สมบตัิของชมุชนเพือใช้เป็นทรัพยากรอนัจะเป็นต้นทนุในการพฒันาชมุชนตอ่ไปในอนาคต 

- ผู้คนอาศยัอยู่ในท้องถินของตนอย่างเป็นสขุ 

ตวับ่งชีถึงความสําเร็จของการจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรมทีดีคือ การทีประชาชนได้อาศยัอยู่

ในท้องถินของตนอย่างปกติสขุ หรือคณุภาพชีวิตทีดี มีการดําเนินชีวิตสอดคล้องกบัระบบนิเวศทีมี

ความเฉพาะเจาะจงกับพืนทีของตน โดยวิธีการเรียนรู้ การปรับตัว การปรับสภาพพืนที จน

กลายเป็นภมิูทศัน์วฒันธรรมทีเหมาะสม ไมบ่ริโภคทรัพยากรจนเกินตวั ใช้ทรัพยากรทีหมนุเวียนได้

ภายในท้องถิน อีกทงัยงัรักษาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม มีการรวบรวมและสร้างสรรค์องค์ความรู้

ของท้องถินทงัภมิูปัญญาท้องถินเกียวเนืองกบัการดําเนินชีวิต และสามารถใช้องค์ความรู้ดงักล่าว

เป็นรากฐานในการพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ และสามารถเลือกรับสิงใหม ่ๆ ทีเข้ามากับการพัฒนา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

23 

มาปรับใช้ให้เหมาะสมกบัการดําเนินชีวิต และสามารถเดินร่วมทางไปกับสงัคมร่วมสมยัอย่างเต็ม

ภาคภมิู 

- สามารถสืบทอดวฒันธรรมของตนได้อย่างเหมาะสม 

เนืองมาจาก “วฒันธรรม” เป็นสิงทีเป็น “พลวตั” ไมไ่ด้เป็นสิงทีหยดุนิง เพราะฉะนนัการสืบ

ทอดวฒันธรรมจึงหมายถึงการเลือกใช้มรดกทางวฒันธรรมทีตนมีอยู่ในบริบทของสงัคมร่วมสมยั 

และไมค่ล้อยตามการเปลียนแปลงมากเกินไป 

เนืองจากสิงใหมที่มาพร้อมกระแสโลกาภิวตัน์มกัเป็นสิงทีตืนตาตืนใจและทรงพลงัต่อการ

เปลียนแปลง ทีสง่ผลตอ่มรดกทางวฒันธรรมอย่างรุนแรง แตถ้่าหากชมุชนมีความเข้มแข็ง จะรู้จัก

รากเหง้าของตนเองและรู้เท่าทนักระแสแห่งการเปลียนแปลงดงักลา่ว จนสามารถเลือกเฉพาะสิงที

เหมาะสมมาปรับใช้กบัตนเอง  

- ความเข้มแขง็ของชมุชน 

เมือผู้คนในชมุชนมีคณุภาพชีวิตทีดีและมีการสืบทอดวฒันธรรมชุมชนของตนแล้ว ความ

เข้มแข็งของชุมชนเป็นเป้าหมายในระดบัสงูขึนไปของการจัดการภมิูทัศน์วฒันธรรม เพราะเมือ

ชุมชนมีความเข้มแข็งแล้ว จะสามารถรวมตวักันเพือคิด ทํา และร่วมรับประโยชน์ แม้ว่าจะเป็น

ผลประโยชน์ในรูปแบบทีแตกตา่งกนัออกไป 

จากแนวคิดเรืองการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถินตามรัฐธรรมนญูแหง่

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มีความต้องการทีจะเพิมบทบาทให้กับชุมชนท้องถินให้สามารถ

บริหารและจดัการทรัพยากรท้องถินของตนเอง จากเดิมทีนโยบายต่าง ๆ ได้ถูกกําหนดทิศทางมา

จากสว่นกลาง ซึงในความเป็นจริงแล้วถือวา่เป็นคนภายนอกชมุชน ทําให้อาจเกิดความไมเ่ข้าใจถงึ

บริบททีมีความแตกต่างกันในแต่ละพืนที เพราะฉะนันความสําเร็จสูงสุดตามเป้าหมายของ

นโยบายการกระจายอํานาจการปกครองไปยงัสว่นท้องถิน คือ การทีชุมชนสามารถรวมตวักันเพือ

เสนอแผนการจดัการและการพฒันาภมิูทศัน์วฒันธรรม อนัเป็นทรัพยากรของชมุชนไว้ด้วยตวัเอง 

เมือชมุชนมีความเข้มแขง็แล้วย่อมสง่ผลตอ่ความมนัคงของระบบเศรษฐกิจชมุชนด้วย แต่

ไมไ่ด้หมายความวา่จะต้องมีรายรับจากภายนอกจํานวนมากเช่นทีตวัชีวดัทางเศรษฐกิจกําหนด แต่

หมายถึงชุมชนสามารถพึงตัวเองได้ มีการแลกเปลียนสินค้าซึงกันและกันภายในชุมชน ซึง

ก่อให้เกิดการหมนุเวียนของผลผลิตภายในชมุชนเองก่อน แล้วจึงซือหาจากภายนอก 

เนืองจากระบบเศรษฐกิจทีพึงปัจจยัภายนอกมีความซบัซ้อนและพวัพนัสงู อาทิเช่น รายได้

จากการท่องเทียว หรือการผลิตสินค้าเพือการอตุสาหกรรม กิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกล่าวไม่
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สามารถควบคมุได้ด้วยตวัชุมชนเอง เป็นผลให้ค่าครองชีพของชุมชนสงูขึนเกินกว่าทีควรจะเป็น 

ระบบเศรษฐกิจทีพึงพาปัจจยัภายนอกนีแม้จะมีมลูคา่ทีสงูแตจ่ะขาดความยงัยืนในระยะยาว 

ความเข้มแขง็ของเศรษฐกิจชมุชนจึงขนึอยู่กบัความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ในชมุชน ถ้าหากชมุชนสามารถรักษาความหลากหลายเหลา่นีเอาไว้ได้ ก็จะสามารถพึงพาตนเอง

ได้ และจะสามารถสืบทอดวฒันธรรมของชมุชนไว้ได้อีกด้วย 

- ชมุชนสามารถสืบทอดความรู้ ภมิูปัญญาท้องถิน และสามารถนํามาปรับใช้กบัสงัคมร่วม

สมยัได้ 

ในแตล่ะท้องถินจะมีองค์ความรู้ทางพืนทีและภมิูปัญญาของท้องถินทีแตกต่างกันออกไป 

เนืองมาจากองค์ความรู้ทางพืนทีและภมิูปัญญาท้องถินเป็นสิงทีมีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละ

พืนที เพราะวา่สิงดงักลา่วเกิดขนึจากการแสวงหาวิธีในการทีมนษุย์จะอยู่ร่วมกบัสภาพแวดล้อมใน

แตล่ะท้องทีอย่างปกติสขุ จนกระทงัเป็นวิธีแก้ปัญหา และใช้สอยอยู่ภายในชมุชน จนกลายเป็นภมิู

ปัญญา และมีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึงไปยังคนรุ่นถัดไป ความรู้ต่าง ๆ เหล่านีเป็นสิงที

ทรงคณุคา่ เนืองจากสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคสมยัเพือเป็นประโยชน์ต่อการดําเนิน

ชีวิตในปัจจบุนั แตสํ่าหรับภมิูปัญญาบางอย่างทีไม่เหมาะสมสอดคล้อง ก็อาจใช้วิธีการบันทึกไว้

แทนเพือให้ภมิูปัญญาอนัทรงคณุคา่ยงัคงอยู่ตอ่ไป 

จากกระบวนการในการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมทีได้กล่าวมาแล้ว เริมจากการให้

ความหมายทีกลา่ววา่ เป็นการกระทําของมนษุย์ตอ่ภมิูประเทศ ความสําคญั การแบ่งประเภททีมี

ความหลากหลาย ขนึอยู่กบัเกณฑ์ในการแบ่งองค์ประกอบของภมิูทัศน์วฒันธรรม การศึกษา การ

ประเมินคณุคา่ และแนวทางการจัดการนัน ถึงแม้จะดเูหมือนกว้างขวางครอบคลมุกับการศึกษา

ภมิูทศัน์วฒันธรรม แตเ่นืองจากภมิูทศัน์วฒันธรรมนนัมีความหลากหลาย และความละเอียดอ่อน

ทีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะพืนที ขนัตอนกระบวนการในการศกึษา ประเมินคณุคา่ รวมถึงการจดัการ

นันย่อมมีความแตกต่างกันออกไปด้วย อย่างไรก็ตาม จากการค้นคว้าเอกสารเกียวกับภมิูทัศน์

วฒันธรรมในประเทศไทยนัน นอกจากความหลากหลายของพืนทีศึกษาแล้ว วัตถุประสงค์ใน

การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมนันก็มีความแตกต่างกันออกไปด้วย ตงัแต่การศึกษาเฉพาะแนวคิด

และทฤษฎี การศกึษาเพือให้ทราบถึงคณุคา่ของภมิูทศัน์วฒันธรรมในพืนที ตลอดจนการศกึษาเพือ

การจัดการ อีกทังแนวโน้มการศึกษาภูมิทัศน์วฒันธรรมในประเทศไทยนันมีการเปลียนแปลง

อย่างไรบ้าง ด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวการศึกษาชินนีจึงช่วยให้มองเห็นความแตกต่างของ

การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมแต่ละประเภท รวมถึงแนวโน้มในการศึกษา อนัจะได้กล่าวไว้ในบท

ตอ่ๆ ไป 
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บทที 3 

การดาํเนินการศกึษา 

 

 จากทีได้ศกึษาถึงแนวคิดเบืองต้นเกียวกบัภมิูทศัน์วฒันธรรมในบทที 2 แล้ว ทําให้สามารถ

เข้าใจภาพรวมในการศกึษา การประเมินคณุคา่ และการจัดการภมิูทัศน์วฒันธรรม อย่างไรก็ตาม 

ในการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมนนัมีความแตกตา่งกนัทงัประเภทของภมิูทัศน์วฒันธรรมเอง และ

วตัถปุระสงค์ในการศกึษา ตงัแตก่ารศกึษาเพือให้เข้าใจถึงความเป็นมา จนถึง เพือต้องการเสนอ

แนวทางการจัดการต่อภมิูทัศน์วัฒนธรรมนัน ๆ เพือให้เกิดความเข้าใจในภาพรวม จึงได้สรุป

แนวทางการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมเป็นกรอบแนวคิดในการศกึษาดงัตอ่ไปนี 

 

3.1 กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมิู 1 กรอบแนวคิดเกียวกบัภมิูทศัน์วฒันธรรม 

  

 

จากกรอบแนวคิดเกียวกับภูมิทัศน์วฒันธรรมแรกนีแสดงถึงองค์ประกอบและคําจํากัด

ความของภมิูทัศน์วฒันธรรม ว่าเกิดขึนจากการกระทําของมนุษย์บนผืนแผ่นดินและทิงร่องรอย

อนัมีคณุค่าในด้านต่าง ๆ เอาไว้ อย่างไรก็ตามในการศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมทีมีจุดมุ่งหมาย

เพือให้เกิดความยงัยืนนนั สามารถพฒันาจากกรอบแนวคิดที 3.1 ได้ดงันี 
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           แผนภมิู 2 กรอบแนวคิดเกียวกบัการจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรม  

 

 

เนืองจากภมิูทศัน์วฒันธรรมมีความหลากหลาย แนวทางการศกึษาจึงมีความแตกต่างกัน

ออกไปด้วย อีกทังวัตถุประสงค์ในการศึกษาก็ยังแยกออกเป็นหลายแนวทาง ยกตวัอย่างเช่น 

การศึกษาบางประเภทจะเน้นการศึกษาเฉพาะแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับภมิูทัศน์วัฒนธรรม

เท่านนั ส่วนบางประเภทจะทําการศึกษาแนวคิด มีการศึกษาพืนที มีการประเมินคณุค่า รวมถึง

เสนอแนวทางการจัดการ ทําให้กรอบแนวคิดในการศึกษานันมีการเปลียนแปลงไปตามเนือหา

สาระและวตัถปุระสงค์ของแตล่ะการศกึษา  โดยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดที 3.3 ดงันี 
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แผนภมิู 3 กรอบแนวคิดเกียวกบัการจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรมทีมีความแตกตา่งกนั 

 

จากกรอบแนวคิดที 3.3 จะเห็นว่า เ มือมีการเปลียนวัตถุประสงค์ในการศึกษา 

องค์ประกอบในการศกึษาก็จะเปลียนแปลงไปด้วย เริมตงัแตแ่นวคิดเกียวกับภมิูทัศน์วฒันธรรมที

อาจจําเป็นต้องมีการศึกษาแนวคิดอืน ๆ เกียวกับพืนทีโดยตรง หรือแนวคิดเกียวกับการศึกษาที

คล้ายกับวตัถุประสงค์ในการศึกษาหรือการจัดการ ซึงจะส่งผลถึงตวัแปรในการศึกษา วิธีการ

ประเมินคณุคา่ ตลอดจนแนวทางการจดัการทีมีความเหมาะสมกับภมิูทัศน์วฒันธรรมต่าง ๆ และ

วตัถปุระสงค์ในการจดัการ 

นอกจากความแตกตา่งด้านประเภทและวตัถปุระสงค์แล้ว โครงสร้างในการศกึษาภมิูทัศน์

วฒันธรรมแตล่ะประเภทยงัมีความหลากหลาย ตงัแต่การศึกษาเพือให้ทราบถึงกระบวนการเกิด

ภมิู-ทศัน์วฒันธรรม การศกึษาเพือประเมินคณุคา่ การจดัการ ตลอดจนกระบวนการชุมชนเพือให้

เกิดความยงัยืน โดยทงัหมดทีกลา่วมาอาจใช้กระบวนการศึกษาตามภาพที 3.3 ทังหมด หรืออาจ

ใช้แคส่ว่นใดสว่นหนึง ดงัตอ่ไปนี 
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แผนภมิู 4 กรอบแนวคิดในการศกึษา  

 

จากภาพ 3.4 แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในการศึกษา เริมจากแนวคิดและทฤษฎีที

เกียวข้อง สอดคล้องกับภมิูทัศน์วฒันธรรมและวตัถุประสงค์การศึกษาหรือการจัดการ และยังมี

โครงสร้างการดําเนินการทีหลากหลาย ตงัแตก่ารศกึษาถึงกระบวนการทางชมุชน โดยทังหมดต้อง

นําไปสูค่วามยงัยืนของภมิูทศัน์วฒันธรรม ดงันนั จึงได้สรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา เพือใช้เป็น

กรอบในการศกึษา แนวทางการจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย 

3.2 การเลือกกลุ่มข้อมลู  

เนืองจากงานวิจยัชินนี มีวตัถปุระสงค์เพือศกึษาถึงแนวทางการจดัการภมิูทัศน์วฒันธรรม

ในประเทศไทย ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และมีแนวโน้มในการศึกษาอย่างไรบ้าง ดงันันจึง

เน้นทีการศึกษาเอกสารต่าง ๆ เป็นหลกัจากทังสถาบันการศึกษา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนทีเกียวข้องทังภายในและต่างประเทศ ทีเกียวข้องกับการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมใน

ประเทศไทย และใช้ชือว่า การศึกษาภูมิทัศน์วฒันธรรมโดยตรง ซึงสามารถแบ่งกลุ่มทีมาของ

ข้อมลูทีเป็นเอกสารได้ดงันี 

- บทความ 
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- หนงัสือ/ ตํารา 

- งานวิจยั 

- วิทยานิพนธ์ 

- รายงานและเอกสารอืน ๆ 

นอกจากนัน พบว่าการศึกษาเกียวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทยนัน เริมมี

การศกึษาในช่วงปี พ.ศ. 2536 แตเ่ริมได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในช่วงปี พ.ศ. 2548 จนถึง

ปัจจุบัน โดยการศึกษาในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2548 นันจะเป็นการศึกษาเพือให้เข้าใจถึงภูมิทัศน์

วฒันธรรมในพืนที ตา่ง ๆ เป็นหลกั แล้วจึงมีความหลากหลายยิงขึนหลงัปี พ.ศ. 2548 ดงันัน การ

เลือกข้อมลูจึงอาศยัการค้นคว้าจากข้อมลูทีมีการเผยแพร่ แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ การศึกษาช่วงก่อนปี 

พ.ศ. 2548 และการศกึษาตงัแตปี่ พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจบุนั 

 

3.3 วธีิการศึกษา 

3.3.1 การแบ่งประเภทของภมิูทศัน์วฒันธรรม 

สําหรับการแบ่งประเภทนันมีวตัถุประสงค์เพือให้เห็นความแตกต่างขององค์ประกอบใน

การศกึษา โดยทงันีแบ่งออกเป็น 2 วิธีด้วยกนัคือ 

- การแบ่งประเภทโดยวตัถุประสงค์ในการศึกษา เพือให้ทราบว่า ภมิูทัศน์วฒันธรรมใน

ประเทศไทยนนัมีการศกึษาทีแบ่งตามวตัถปุระสงค์ไปแล้วกีประเภท อะไรบ้าง 

- การแบ่งประเภทโดยโครงสร้างและองค์ประกอบและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

กล่าวคือ เมือทราบแล้วว่าภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบ่งตามวัตถุประสงค์เป็นกีประเภทแล้ว ก็จะ

ทําการศึกษาต่อไปว่าในประเภทนัน ๆ มีโครงสร้างและองค์ประกอบในการศึกษาอย่างไรบ้าง 

เพือให้เกิดความเฉพาะเจาะจง 

3.3.2 องค์ประกอบในการศกึษา 

หลังจากแบ่งประเภทแล้ว จึงศึกษาถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ทีมีความเฉพาะเจาะจงกับ

ประเภทและการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรม อนัประกอบไปด้วย 

1. ทฤษฎีทีเกียวข้อง อันมีความแตกต่างกันไปตามประเภทและการศึกษาภูมิทัศน์

วฒันธรรม 

2. ตวัแปรทีศกึษา ทีอาจแบ่งได้เป็น 

- ตวัแปรด้านกายภาพ เช่น ทีตงั สภาพภมิูประเทศ ถนน แม่นํา ชมุชน  ธรรมชาติอาคาร

สําคญัและสถาปัตยกรรม เป็นต้น 
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- ตวัแปรด้านเศรษฐกิจและสงัคม เช่น การใช้ประโยชน์ทีดิน ประวตัิศาสตร์ของพืนที กลุ่ม

ความเชือ ศาสนา ประเพณีในพืนที เป็นต้น 

3. การแบ่งประเภทของภมิูทศัน์วฒันธรรมตามแนวคิดตา่ง ๆ 

4. การประเมินคณุคา่ของภมิูทศัน์วฒันธรรม ซึงอาจใช้เกณฑ์ทีมีความแตกต่างกันในแต่

ละการศกึษา 

5. วิธีการวิเคราะห์ก่อนการจดัการ 

6. แนวทางการจัดการทีได้รับการเสนอแนะ อันมีความแตกต่างกัน ขึนอยู่กับความ

เหมาะสม อนัทราบได้จากผลการศกึษาและการประเมินคณุคา่ภมิูทศัน์วฒันธรรม 

3.3.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบและแนวโน้มในการศกึษา  

เมือทําการศึกษาถึงประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรม รวมถึงแนวทางการศึกษาและ

องค์ประกอบแล้ว จึงนําข้อมลูทีได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ ในประเดน็ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี 

1. สรุปการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทยแต่ละประเภท ด้านวัตถุประสงค์ 

โครงสร้าง และองค์ประกอบ 

2. ความเหมือนและความต่างของการศึกษาภมิูทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทยแต่ละ

ประเภท 

3. แนวโน้มของการศึกษาภมิูทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทยในด้านความนิยม จํานวน 

ความเฉพาะทางของแหลง่ทีเผยแพร่ เป็นต้น  

3.3.4 การสรุปผลและข้อเสนอแนะ 

เมือสรุปประเภทและแนวโน้มในการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทยแล้ว จึง

เสนอแนะแนวทางสําหรับการศกึษา แล้วจึงสรุปผลการศกึษาชินนีอีกทีหนึง ดงันี 

1.การศึกษาภมิูทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทยนันแบ่งเป็นกีประเภท อะไรบ้าง แต่ละ

ประเภทนนัมีความแตกตา่งกนัอย่างไร แนวโน้มในการศกึษาในภาพรวม รวมถึงในแต่ละประเภท

เป็นอย่างไรบ้าง นอกจากนนั อาจมีข้อเสนอสําหรับการศกึษาในภาพรวม และในรายละเอียดของ

การศกึษาแตล่ะประเภท 

2. สรุปผลการศกึษาชินนี ในเนือหาสว่นต่าง ๆ ตงัแต่การค้นคว้าความรู้เบืองต้นเกียวกับ

ภมิูทัศน์วัฒนธรรม รวมถึงการดําเนินการศึกษา สรุปปัญหาและอุปสรรคในการศึกษา รวมถึง

ข้อเสนอแนะสําหรับการศกึษาในอนาคต  

 



33 

 
บทที 4 

การศกึษาภมิทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทยู  

 สําหรับเนือหาในบทนีจะเกียวข้องกับการศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมในประเทศไทย ซึง

แบ่งเป็นประเภทตา่ง ๆ โดยมีความสมัพนัธ์กบัช่วงเวลา รวมถึงแนวทางการบริหารจดัการภมิูทัศน์

วัฒนธรรมในระดับสากล เพือให้เห็นความเชือมโยงและเหตุปัจจัยของการศึกษาภูมิทัศน์

วฒันธรรมในแต่ละประเภท อย่างไรก็ตาม เพือให้เห็นรายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจนยิงขึน จึง

แยกเอาสว่นของการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ รวมถึงข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ไว้ในบทถดัไป 

 

4.1 เหตุการณ์สําคัญเกียวกับการศึกษาภมิทัศน์วัฒนธรรมในระดับสาู กล 

 จากการศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีรวมถึงความรู้เบืองต้นเกียวกับภมิูทัศน์วฒันธรรม 

(บทที 2) นนั พบวา่ แนวคิดดงักลา่วได้เผยแพร่อย่างมากในช่วงปี พ.ศ. 2468 (ค.ศ. 1925) โดยนัก

ภมิูศาสตร์ชาวอเมริกันชือ Carl O Sauer ในบทความทีมีชือว่า The Morphology of landscape 

ซึงพฒันามาจากแนวคิด Kulturlandschaft ของ Otto Schlüter ในช่วงปี พ.ศ. 2451 (ค.ศ. 1908) 

ตอ่มาในปี พ.ศ. 2508 (ค.ศ. 1965) องค์กรโบราณสถานแห่งชาติได้ถือกําเนิดขึนเพือดแูลอนุรักษ์

และปกป้องโบราณสถานรวมถึงเป็นเวทีแลกเปลียนความคิดเห็น ข้อตกลง กฎบัตร และแนวทาง

ปฏิบัติต่าง ๆ เกียวกับการดูแลรักษา การจัดการ และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมซึงรวมถึง       

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) หน่วยงานอุทยานแห่งชาติ 

สหรัฐอเมริกาได้กําหนดเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของภมิูทศัน์วฒันธรรม   รวมถึงจําแนกประเภท

ขององค์ประกอบทงัด้านกายภาพและจินตภาพ เพือเป็นแนวทางในการศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรม

ภายในประเทศ และในปีพ.ศ. 2539 (1996) Lennon& Mathews ได้ทําการเผยแพร่เอกสาร

เกียวกับการจัดการภูมิทัศน์วฒันธรรมบริเวณเทือกเขา Alps ประเทศ Australia ซึงเนือหาใน

เอกสารมีความสําคัญกับแนวทางการศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมในเวลาต่อมา นอกจากนันในปี 

พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) มลูนิธิภมิูทศัน์วฒันธรรมได้ก่อตงัขึนในสหรัฐอเมริกา โดยมีสาระสําคญั

คือได้จําแนกประเภทของภมิูทัศน์วฒันธรรมในสหรัฐอเมริกาออกเป็น 24 ประเภท 49 ประเภท

ย่อย และ 15 รูปแบบ ซึงในช่วงเวลาใกล้เคียงกนันนัเอง คณะกรรมการมรดกโลกได้มีการกําหนด

ความหมายและเกณฑ์การขึนทะเบียนภูมิทัศน์วัฒนธรรมรวมถึงการแบ่งประเภท ซึงมีความ

กว้างขวางครอบคลมุภมิูทศัน์วฒันธรรมทงัทีเป็นรูปธรรมและนามธรรม หลงัการประชุมในปีพ.ศ. 

2545 (ค.ศ. 2002) 
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แผนภมิู 5 เหตกุารณ์สําคญัในการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมระดบัสากล  

 

4.2 การศึกษาภมิทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทยู  

 การศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทยนัน มีความสัมพันธ์กับแนวคิดภูมิทัศน์

วฒันธรรมสากลอย่างมาก โดยเมือมีการเผยแพร่แนวคิดหรือเกณฑ์ต่าง ๆ ออกมา การศึกษา    

ภมิูทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทยก็จะรับเกณฑ์เหล่านันมาปรับใช้ เพือให้เกิดความเข้าใจใน     

ภมิูทศัน์วฒันธรรมมากยิงขึน โดยเฉพาะการประเมินคณุค่า ดงัทีกล่าวมาแล้วนันทําให้สามารถ

แบ่งการศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมในประเทศไทยออกเป็น 2 ช่วงใหญ่ ๆ คือ การศึกษาภมิูทัศน์

วฒันธรรมในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2548 และการศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมตงัแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึง

ปัจจบุนั  

 4.2.1 การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2548 

 เอกสารเกียวกบัภมิูทศัน์วฒันธรรมภาษาไทยชินแรกทีสามารถสืบค้นได้ถูกเผยแพร่ในปี

พ.ศ. 2536 ซึงเป็นงานวิจัยเกียวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมในพืนทีบ้านท่าวัด ตําบลเหล่าปอแดง 

อําเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร โดย มรรษธณ พฤกษะวนั ตามแนวคิดเกียวกับภมิูทัศน์วฒันธรรม

เท่าทีมีในขณะนัน โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาภูมิทัศน์วฒันธรรมในพืนที โดยศึกษาในด้าน

ประชากร การใช้ประโยชน์ทีดิน รวมถึงเส้นทางคมนาคมตา่ง ๆ ถึงแม้ว่าการศึกษาเล่มนีจะศึกษา

ในเชิงภูมิศาสตร์ แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริมต้นทีมีความสําคัญ และจัดเป็นเอกสารฉบับแรกของ

การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทวิจยั 

 



 

35 

 ตอ่มาในปี พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2539 ได้มีการเผยแพร่เอกสารงานวิจัยเกียวกับภมิูทัศน์

วฒันธรรม 2 ชิน โดยชินแรกเป็นการศกึษาผลกระทบการทําเกลือตอ่ภมิูทศัน์วฒันธรรมบริเวณลุ่ม

นํา เสียว อําเภอบรบือ จังหวดัมหาสารคาม โดย วนมพร พาหะนิชย์ และงานวิจัยเรือง ภมิูทัศน์

วัฒนธรรมศาลปู่ ตา ตําบลท่าขอนยาง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดย กิตติมา 

นวลจันทร์ ซึงงานวิจัยทัง 2 ชินนีมีความน่าสนใจทีคล้ายกันคือ นอกจากการศึกษาตวัแปรทาง

ภมิูศาสตร์คือด้านประชากร การใช้ประโยชน์ทีดิน และการคมนาคมแล้ว ยงัมีการเพิมเติมประเด็น

อืน ๆ ในการศึกษา เช่น ในการวิจัยเรืองผลกระทบการทําเกลือนันได้เพิมประเด็นเกียวกับ

อตุสาหกรรมการทําเกลือในพืนทีภาคอีสาน รวมถึงประเดน็เกียวกบัสิงแวดล้อมและสภาพชมุชนที

ได้รับผลกระทบจากการทําเกลือ และในส่วนของการศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมศาลปู่ ตานัน ได้มี

การเพิมเติมประเดน็เกียวกบัคติความเชือเกียวกบัศาลปู่ ตาในเรืองทีตงั พืชพันธุ์ วสัด ุเป็นต้น ซึง

ถึงแม้ว่างานวิจัยทัง 2 เล่มนีมีวัตถุประสงค์เป็นการศึกษาเพือวิจัย แต่ก็ได้แสดงให้เห็นถึง

การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมทีรวมเอาประเดน็ด้านสิงแวดล้อม ชุมชน รวมถึงประเพณีความเชือ

เข้าไป อนัเป็นพืนฐานให้กบัการศกึษาในเวลาตอ่มา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมิู 6 เหตกุารณ์สําคญัในการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2536 ถึง 

พ.ศ. 2548  
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แผนภมิู 7 ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยประเภทเพือวิจยั ช่วงปี พ.ศ. 2533 

ถึง ก่อนปีพ.ศ. 2548  

 

 4.2.2 การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย ตงัแตปี่ พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจบุนั 

 หลงัจากไมพ่บผลงานการศึกษาเกียวกับภมิูทัศน์วฒันธรรมมาเป็นเวลาหลายปี ผลงาน

ในช่วงปี พ.ศ. 2548 ถือเป็นจุดเริมต้นทีสําคญัของการศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมในประเทศไทย 

เนืองจากการศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมในระดบัสากลได้มีการเผยแพร่แนวคิด และเกณฑ์ต่าง ๆ

ออกมามากมาย ซึงสง่ผลกบัการศกึษาในประเทศไทย ทําให้เกิดการศกึษาทีกว้างขวางแพร่หลาย 

นอกจากนนั แนวทางในการศกึษายงัมีความหลากหลายยิงขึนกว่าช่วงก่อนปี พ.ศ. 2548 โดยจะ

เห็นได้ตอ่ไปนี 

 - การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2548 

 จากการสืบค้นพบว่า มีผลงานถูกเผยแพร่ในช่วงดงักล่าว 3 ชิน ประกอบด้วย บทความ

เรือง วดัพ ู มรดกโลกทางภมิูทัศน์วฒันธรรมแห่งเมืองจําปาสกั โดยเกรียงไกร เกิดศิริ การศึกษา

ภมิูทศัน์วฒันธรรมกบังานสถาปัตยกรรมพืนถินเผา่กระตู้  เมืองบาเจียง แขวงจําปาสกั สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย อิษฏ์ ปักกนัต์ธร และบทความเรืองเทศกาลงานเมือง โดย อริยา 



 

37 

อรุณินท์ ซึงทงั 3 ชิน จดัอยู่ในประเภทการศกึษาเพือวิจยั อย่างไรก็ตามบทความทัง 3 ชินมีความ

แตกตา่งกนัในรายละเอียด 

 

 - การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมเพือวิจยั 

 ดังทีกล่าวมาแล้ว ผลงานทัง 3 ชินทีถูกเผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ. 2548 จัดอยู่ในกลุ่ม

การศกึษาเพือวิจยัทงัหมด อย่างไรก็ตาม มีความน่าสนใจในรายละเอียดอยู่ด้วย ยกตวัอย่างเช่น 

การศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมวัดพู ได้กล่าวถึงความหมายของภูมิทัศน์วัฒนธรรมทีมีความ

หลากหลายยิงขนึ ร่วมกบัเกณฑ์การขนึทะเบียนเป็นแหลง่มรดกโลกตามคณะกรรมการมรดกโลก 

เพือมาใช้ประเมินคณุคา่ของภมิูทัศน์วฒันธรรมวดัพู โดยมีการศึกษาในด้านประวตัิศาสตร์ ทีตงั 

ผงับริเวณ และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ทําให้สามารถประเมินคุณค่าตามเกณฑ์ของ

คณะกรรมการมรดกโลกได้เป็นอย่างดี งานวิจัยอีกเล่มหนึงทีมีความน่าสนใจคือ บทความเรือง

เทศกาลงานเมืองทีมองภมิูทศัน์วฒันธรรมในเชิงเศรษฐกิจและสงัคม โดยกลา่วถึงความหมายของ

ภมิูทศัน์วฒันธรรมและการแบ่งประเภทตามคณะกรรมการมรดกโลก โดยผู้ เขียนได้จัดเทศกาล

งานเมืองไว้ในกลุ่มของภูมิทัศน์วัฒนธรรมเชิงนามธรรม และได้ศึกษางานเทศกาลต่าง ๆ ใน

ประเทศไทยรวมถึงมีการแบ่งหมวดหมู่เพือให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย ถึงแม้ยังไม่มีการประเมิน

คณุคา่ แตถื่อวา่เป็นการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมทีเน้นในเชิงนามธรรมชินแรกเท่าทีสืบค้นได้  

 

 

 
 

แผนภมิู 8 การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยปี พ.ศ. 2548  
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แผนภมิู 9 ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยประเภทเพือวิจยั ปี พ.ศ. 2548 

 

 

 - การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549 

 การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2549 เป็นปีทีเริมมีความหลากหลายมากขึน 

เนืองจากการสืบค้นทําให้พบวา่มีผลงานการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมอีก 2 ประเภทถกูเผยแพร่ใน

ช่วงเวลาดังกล่าว นอกเหนือจากการศึกษาเพือวิจัยอนัประกอบไปด้วย ประเภทตําราภมิูทัศน์

วฒันธรรม ทีรวบรวมเอาแนวคิดเกียวกบัภมิูทศัน์วฒันธรรมตงัแตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัทงัในประเทศ

และระดบัสากลเพือเป็นแนวทางในการศกึษา รวมถึงการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมเพือการจัดการ 

ทีแยกย่อยได้เป็นการจดัการเพือการท่องเทียวอีกด้วย 

 - การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทตําราภมิูทศัน์วฒันธรรม 

 หนงัสือชือ แนวทางการจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรม โดย อาจารย์ วนิดา พึงสนุทร และคณะ 

เป็นตําราภมิูทศัน์วฒันธรรมฉบบัแรกในประเทศไทยทีสืบค้นได้ มีเนือหาเกียวกับความหมายของ

ภมิูทศัน์วฒันธรรม ความสําคญั การแบ่งประเภท การศึกษาและตวัแปร การประเมินคณุค่า รวม

ไปถึงแนวทางการจดัการและกรณีศกึษาทงัไทยและตา่งประเทศ โดยแบ่งเป็น ภมิูทัศน์วฒันธรรม

แบบภมิูทศัน์นําวฒันธรรม ภมิูทศัน์วฒันธรรมแบบมีลกัษณะเดน่ร่วมกนัทงัภมิูทศัน์และวฒันธรรม 

รวมไปถึง ภมิูทศัน์วฒันธรรมแบบวฒันธรรมนําภมิูทศัน์ นอกจากนนั หนงัสือเลม่นียงัถูกอ้างอิงใน

การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมหลายเลม่ และโครงสร้างของหนงัสือถกูใช้เป็นโครงสร้างในการศกึษา

ภมิูทศัน์วฒันธรรมอีกหลายเลม่เช่นกนั 
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 - การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมเพือวิจยั 

การศกึษาเพือวิจยัในช่วงปี พ.ศ. 2549 ประกอบไปด้วย การศกึษาเรืองบิณฑบาตเรือ โดย 

ศรันย์ สมนัตรัฐ และ คทัลียา นพรัตนนาภรณ์ การศกึษาเชียงตงุ : ภมิูทศัน์วฒันธรรมเมืองโบราณ

และองค์ประกอบของเมืองร่วมวฒันธรรมล้านนา โดย เกรียงไกร เกิดศิริ และ ภมิูทศัน์วฒันธรรมที

สมัพนัธ์กบัเมืองเก่าเชียงแสน: การสือความหมายและการอนรัุกษ์มรดกทีถกูลืม โดย วีระพนัธ์ ชิน-

วตัร ซึงสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทย่อยคือ การศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพือการวิจัยเชิง

นามธรรม คือ การศกึษาเรืองภมิูทศัน์วฒันธรรมการบิณฑบาตเรือ โดยการศกึษาเลม่นีต้องการหา

ความสมัพันธ์ระหว่างระบบของคลอง วัด และชุมชน รวมถึงผลกระทบจากการพัฒนาเมืองต่อ

กิจกรรมดงักลา่ว โดยเริมต้นศกึษาทฤษฎีเกียวกับภมิูทัศน์วฒันธรรม ความหมายของ วดั ชุมชน 

และคลอง ตลอดจนประเพณีและข้อปฏิบัติเกียวกับการใส่บาตร ตลอดจนได้ศึกษาพืนทีในด้าน

สภาพของพืนที และลกัษณะของกิจกรรมในปัจจบุนั จนสามารถอธิบายถึงความสมัพันธ์ของการ

บิณฑบาตเรือกบัพืนที รวมถึงระบถุึงเหตทีุทําให้กิจกรรมดงักลา่วลดความเข้มข้นลงไป การศึกษา

ภมิูทศัน์วฒันธรรมเพือการวิจัยเชิงรูปธรรม อนัได้แก่ การศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมเชียงตงุ และ

การศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมเมืองเก่าเชียงแสน ซึงการศึกษาทัง 2 ชินมีความคล้ายกันในบาง

ประเดน็ และคล้ายกบัการศกึษาประเภทเดียวกนัทีถกูเผยแพร่มาก่อนหน้านี 

- การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมเพือการจดัการ 

การศึกษาภมิทศัน์วฒันธรู รมเพือการจัดการท่องเทียว คือการประยุกต์แนวคิดภมิูทัศน์

วัฒนธรรมเพือเป็นแหล่งนันทนาการทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาแหล่งภาพเขียนสีก่อน

ประวตัิศาสตร์ในอทุยานแห่งชาติของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยอรรถพล ศิริเวชพันธ์นัน เป็น

การศึกษาภูมิทัศน์วฒันธรรมฉบับแรกทีสามารถสืบค้นได้ในประเภทการศึกษาเพือการจัดการ

ท่องเทียว และเป็นงานวิจยัชินแรกทีมีโครงสร้างของการจัดการภมิูทัศน์วฒันธรรมอย่างครบถ้วน 

ทงัการศกึษา การประเมินคณุคา่ และแนวทางการจดัการ โดยเริมต้นจากการศกึษาทฤษฎีเกียวกบั

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมระดับสากล ร่วมกับทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับแหล่งนันทนาการทาง

ประวตัิศาสตร์รวมถึงแนวทางการจดัการอทุยานแห่งชาติในประเทศไทย และได้ศกึษาพืนทีในด้าน

สภาพทีตงัทางภมิูศาสตร์ วฒันธรรม การจัดการของเจ้าหน้าที ธรรมชาติ ความงาม ฯลฯ รวมถึง

เกณฑ์การประเมินในลกัษณะการให้ค่าคะแนน จนทราบได้ถึงคณุค่าของภมิูทัศน์วฒันธรรมที

สมควรเป็นแหลง่ท่องเทียว และเสนอแนวทางการจัดการทังในเชิงกายภาพ เช่น ทางเดิน ราวกัน

ตก จุดชมวิว และในเชิงการจัดการ ถึงแม้จะใช้เครืองมือทางสถิติค่อนข้างมาก แต่นับว่าเป็น

จดุเริมต้นของการศกึษาในประเภทเพือการท่องเทียว 
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แผนภมิู 10 การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยปี พ.ศ. 2549  

 

 

 

 

 
แผนภมิู 11 ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยประเภทตําราภมิูทศัน์วฒันธรรม 

ปี พ.ศ. 2549  
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แผนภมิู 12 ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยประเภทเพือวิจยั ปี พ.ศ. 2549  

 

 

 
แผนภมิู 13 ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยประเภทเพือการจดัการ 

ปี พ.ศ. 2549 
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- การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 

การศกึษาในช่วงปี พ.ศ. 2550 ถือวา่เป็นปีทีมีการศกึษาครบทกุประเภท อนัประกอบด้วย 

ตําราภมิูทศัน์วฒันธรรม การศกึษาภมิูทัศน์วฒันธรรมเพือการวิจัย การศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรม

เพือการจดัการและการท่องเทียว รวมไปถึงกระบวนการภมิูทศัน์วฒันธรรมเพือชมุชนทีถกูเผยแพร่

ในช่วงนีเป็นครังแรกด้วยเช่นกนั โดยผลงานการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประกอบไปด้วย รายงาน

ผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดย อมรรัตน์ ลีเพ็ญ, ปรารถนา 

มงคลทวชั และ คมฤทธิ เฉียบแหลม การสมัมนาทางวิชาการเพือสร้างกระแสการรับรู้และเปิดตวั

แนวร่วมเครือขา่ย "การจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรมและการขจดัมลทศัน์” โดย อมรรัตน์ ลีเพ็ญ และ 

เกรียงไกร เกิดศิริ Cultural landscape analysis of Doi Suthep-pui National Park, Chiang Mai 

โดย Nantawan Muangyai The cultural landscape associated with the old town Chiang 

Saen: The interpretation and Conservation of forgotten heritage โดย Weeraphan 

Shinawatra และ จลุสารอีโคโมส สิงหาคม พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) เรือง ภมิูทศัน์วฒันธรรม? 

- การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทตําราภมิูทศัน์วฒันธรรม 

จุลสารอีโคโมส ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้กล่าวถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมด้าน

ความหมาย รวมถึงการแบ่งประเภทในระดบัสากล ทังของคณะกรรมการมรดกโลก รวมถึงใน

ประเทศอืนๆ ซึงทําให้บทความชินนีเป็นการศึกษาประเภทตําราภมิูทัศน์วฒันธรรมทีถูกอ้างถึง

บ่อยครัง 

- การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมเพือการวิจยั  

ถึงแม้จะเป็นการศึกษาเกียวกับภมิูทัศน์วฒันธรรม แต่ผลงาน The cultural landscape 

associated with the old town Chiang Saen: The interpretation and Conservation of 

forgotten heritage มีโครงสร้างทีแตกต่างออกไป คือ ไม่ได้กล่าวถึงความหมายและแนวคิดของ

ภมิูทศัน์วฒันธรรมทงัระดบัสากลและประเทศไทย แตใ่ช้วิธีการประชมุกลุม่เพือประเมินคณุคา่ของ

ภมิูทัศน์วฒันธรรมและใช้การศึกษาเอกสารตําราเป็นหลกั โดยเริมต้นจากการศึกษาพืนทีและ

ประวตัิศาสตร์ แล้วจึงใช้การประชมุกลุม่เพือประเมินคณุคา่ ความน่าสนใจของการศึกษาชินนีอยู่

ทีความเข้มข้นของการศกึษาประวตัิศาสตร์จนสามารถมองเห็นคณุคา่ของภมิูทศัน์วฒันธรรม 

- การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมเพือการจดัการ 

การศึกษาภมิทศัน์วัู ฒนธรรมเพือการจดัการท่องเทียว 
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การศึกษา Cultural landscape analysis of Doi Suthep-pui National Park, Chiang 

Mai มีลกัษณะโครงสร้างคล้ายกับ The old town Chiang Saen คือไม่มีการกล่าวถึงความหมาย

และแนวคิดของภูมิทัศน์วัฒนธรรมทังในระดับสากลและในประเทศไทย แต่ได้เริมต้นจาก

การศึกษาพืนทีในประเด็นต่าง ๆ อันประกอบไปด้วย ระบบของธรรมชาติ การจัดการพืนที 

วฒันธรรมประเพณี การกระจุกตวัของชุมชน การคมนาคม อาคารและโครงสร้างต่าง ๆ มมุมอง 

แหล่งนําเพือความสวยงาม รวมถึงองค์ประกอบขนาดเลก็ตา่ง ๆ และพืนทีทางโบราณคดี 

นอกจากนนัยงัศกึษาถึงรูปแบบการตงัถินฐานและการวางผงัพืนทีตามคติจกัรวาล นอกจากนันยัง

ประเมินคุณค่าตามแนวทางของ Burra Charter การวิเคราะห์พืนทีเพือการจัดการด้วยระบบ 

SWOT และเสนอแนวทางการจดัการเกียวกับการเข้าถึงโดยรถยนต์ ทีจอดรถ การจัดการร้านค้า

หาบเ ร่และคนในพืนที  จุดบริการข้อมูล ร้านอาหาร ห้องนํา การกําจดัของเส ีย  และ                       

การจดัการพลงังาน 

- การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทกระบวนการภมิูทศัน์วฒันธรรมเพือชมุชน 

จากการสืบค้น ผลงานในประเภทนี 2 ชินแรก คือ รายงานผลการจัดฝึกอบรมหลกัสตูร

การจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรม และ การสมัมนาทางวิชาการเพือสร้างกระแสการรับรู้และเปิดตวั

แนวร่วมเครือข่าย "การจัดการภมิูทัศน์วัฒนธรรมและการขจัดมลทัศน์” โดยผลงาน 2 ชินนีมี

โครงสร้างทีคล้ายกนั คือ เริมต้นด้วยตารางกิจกรรมตา่ง ๆ ทีใช้ในการทํากิจกรรมกบัชมุชน แนวคดิ

และความหมาย รวมถึงความสําคญัและแนวทางการจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรม แล้วจึงกลา่วถึงผล

การศึกษากระบวนการภมิูทัศน์วฒันธรรมเพือชุมชนในพืนทีตัวอย่างต่าง ๆ  ซึงจากการศึกษา

พบวา่แตล่ะพืนทีนนัมีแนวทางในการจดัการทีแตกตา่งกนัออกไปตามสภาพและองค์ประกอบของ

พืนทีนนั ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมิู 14 การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยปี พ.ศ. 2550  
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แผนภมิู 15 ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยประเภทตําราภมิูทศัน์วฒันธรรม 

ปี พ.ศ. 2550  

 

 

 

 
 

แผนภมิู 16 ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยประเภทเพือวิจยั ปี พ.ศ. 2550  
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แผนภมิู 17 ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยประเภทเพือการจดัการ 

(ท่องเทียว) ปี พ.ศ. 2550  

 

 

 

 

 
แผนภมิู 18 ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยประเภทเพือชมุชน 

ปี พ.ศ. 2550  
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- การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2551 

ปีพ.ศ. 2551 เป็นปีทีมีการศกึษาประเภทตําราภมิูทศัน์วฒันธรรมถกูเผยแพร่คอ่นข้างมาก 

คือ ภมิูทศัน์วฒันธรรมเบืองต้น โดย นวนฐั โอศิริ ชมุชนกบัภมิูทศัน์วฒันธรรม โดย เกรียงไกร เกิด-

ศิริ รวมถึง การจัดการภมิูทัศน์วฒันธรรมชุมชน โดย วนิดา พึงสนุทร และคณะ รวมถึงบทความ

เรือง ความหมายและแนวคิดของภมิูทศัน์วฒันธรรม โดย ฐาปนา บณุยประวิตร และ ปัทม์ ญาติ-

มาก ในสว่นของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมเพือการวิจยัประกอบไปด้วย การศกึษาองค์ประกอบ

และกระบวนการจัดการภมิูทัศน์วัฒนธรรม เพือวางแผนพัฒนาชุมชนตลาดคลองสวน จังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดย สทุธิพร ปรีชา Cultural landscape and vernacular architecture in historic 

town of Keng Tung, Shan stage, Myanmar โดย Kreangkrai Kirdsiri นอกจากนัน การศึกษา

ภมิูทศัน์วฒันธรรมเพือการจดัการเชิงท่องเทียว ก็มีผลงานชือ Cultural landscape management 

plan for cultural and historical tourism in palaces dating from King Rama VI’S reign โดย 

Nantawan Muangyai อีกทังยังมีการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมประเภทพิเศษ คือผลงานชือ 

สถานการณ์ภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย โดย ฐาปนา บณุยประวิตร และ ปัทม์ ญาติมาก 

- การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทตําราภมิูทศัน์วฒันธรรม 

ในช่วงเวลาดังกล่าวเนืองจากมีการศึกษาประเภทนีถูกเผยแพร่ค่อนข้างมาก ทําให้

สามารถแบ่งกลุม่ย่อยได้อีกคือ ตําราทวัไปและตําราเพือชมุชน โดยในกลุม่แรกนนัประกอบไปด้วย 

ผลงานชือ ภมิูทศัน์วฒันธรรมเบืองต้น และ แนวคิดของภมิูทศัน์วฒันธรรม อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า 

ผลงานทัง 2 ชินยังมีโครงสร้างคล้ายกับหนังสือแนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม แต่

รายละเอียดก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ยกตวัอย่างเช่น ภมิูทัศน์วฒันธรรมเบืองต้นนันได้แบ่ง

ประเภทของภมิูทศัน์วฒันธรรมตามประสบการณ์ของผู้ เขียน รวมถึงได้ให้รายละเอียดในประเภท

ตา่ง ๆ ไว้คอ่นข้างดี จนกลายเป็นผลงานทีถกูอ้างถึงอยู่บ่อยครัง 

- การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือการจดัการ 

การศึกษาภมิทศัน์วฒันธรรมเพือการจดัการท่องเทียวู  

Cultural landscape management plan for cultural and historical tourism in 

palaces dating from King Rama VI’S reign ได้ทําการศกึษาถึงพระราชวงัทีมีความสําคญั โดย

เริมต้นศกึษาถึงความหมายและแนวคิดของภมิูทัศน์วฒันธรรม ทังในระดบัสากลและในประเทศ

ไทย ร่วมกบัแนวคิดของพิพิธภณัฑ์ โดยได้ศกึษาพระราชวงัในด้านสถาปัตยกรรม คือการเชือมต่อ

และการใช้สอยตา่ง ๆ รวมถึงการประเมินคณุคา่ด้วยเกณฑ์ขององค์กร UNESCO ทีใช้ขนึทะเบียน
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แหลง่อนรัุกษ์มรดกโลก นอกจากนนัยงัศกึษาแนวคิดและความหมายของการท่องเทียวอย่างยงัยืน

เพือกําหนดแนวทางการจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรมให้พระราชวงักลายเป็นพิพิธภณัฑ์  

 

- การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทพิเศษ 

สถานการณ์การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย เป็นการศกึษาถึงภาพรวมในการ

นําเอาแนวคิดภูมิทัศน์วัฒนธรรมระดับสากลมาปฏิบัติ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่ม

แนวคิดอนรัุกษ์สิงแวดล้อมศิลปกรรม ทีมีวตัถุประสงค์เพือวิเคราะห์โครงการอนุรักษ์ทีเกียวข้อง 

กลุม่แนวคิดเน้นการอนรัุกษ์สภาพแวดล้อมในเมืองโบราณและพืนทีโบราณคดี ส่วนกลุ่มสดุท้าย

คือกลุ่มทีจะมุ่งเน้นไปทีสภาพภูมิทัศน์วฒันธรรมและวิถีชีวิต อย่างไรก็ตาม ส่วนทีน่าสนใจคือ 

การศึกษาชินนีได้เสนอแนะแนวทางการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรม ซึงมีบางส่วนทีกล่าวว่า 

การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมนนัควรกําหนดมาตรฐานของการปฏิบตัิการให้มีความชดัเจน 

 

 

 
แผนภมิู 19 การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยปี พ.ศ. 2551  
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แผนภมิู  20 ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยประเภทตําราภมิูทศัน์วฒันธรรม 

ปี พ.ศ. 2551  

 

 

 

 
แผนภมิู 21 ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยประเภทเพือการจดัการ 

(ท่องเทียว) ปี พ.ศ. 2551  
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- การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 

การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในช่วงเวลานีสามารถแบ่งเป็น  2 ประเภทได้อย่างชดัเจน คอื 

การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือการวิจยัอนัได้แก่ การศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมริมคลอง

บางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี โดย กุลวดี หันทาชีวะ การศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมของ

ชมุชนริมคลองอ้อมนนท์ อําเภอบางใหญ่ จังหวดันนทบุรี โดย พัชร อาจสาลี การศึกษาภมิูทัศน์

วฒันธรรมของชมุชนริมนําบ้านหนองบวั บ้านวงัหลมุพอง และบ้านปทมุทอง จงัหวดัสพุรรณบรีุ โดย

วรนุช จําปานิล การศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมเกียวกับประเพณีบิณฑบาตทางนํา โดย ศรันย์         

สมนัตรัฐ การศกึษาภมิู ทศัน์วฒันธรรมเกียวกับการเลียงนกนางแอ่นกินรัง โดย ศรันย์ สมนัตรัฐ    

อรเอม ตงักิจงามวงศ์ ศนิ ลิมทองกลุ โอฬาร เจริญชยั และ ภวินท์ สิริสาลี ส่วนภมิูทัศน์วฒันธรรม

เพือการจดัการ ประกอบด้วย แนวทางการปรับเปลียนภมิูทศัน์วฒันธรรมตามโครงการนําร่องการ

บริหารจัดการและพัฒนาพืนทีเกษตรเป็นพืนทีรองรับนํานอง เพือบรรเทาอทุกภยั ตามแนว 

พระราชดําริ แก้มลิง อําเภอบางบาล จังหวดัพระนครศรีอยุธยา โดย สิริทิพย์ สินแสงแก้ว แนว

ทางการจัดการภมิูทัศน์วัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนริมนําจนัทบรู จงัหวดัจนัทบรีุ โดย ภาสกร    

คําพูแสน และ Cultural landscape management plan for tourism, case study of the 

Songkhla and its associations โดย Jaray Suwannachart  

- การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมเพือการวิจยั 

การศึกษาประเภทนีสามารถแบ่งกลุ่มย่อยได้อย่างชัดเจน คือ กลุ่มการศึกษาภมิูทัศน์

วฒันธรรมเพือวิจยัพืนทีชมุชนริมนํา จากการค้นคว้าพบวา่ การศกึษาภมูิทศัน์วฒันธรรมริมคลอง

บางกอกน้อยตอนบน จงัหวดันนทบรีุ ภมิูทศัน์วฒันธรรมของชมุชนริมคลองอ้อมนนท์ อําเภอบาง-

ใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ และ การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมของชมุชนริมนําบ้านหนองบวั บ้านวงั หลมุ 

พอง และ บ้านปทมุทอง จงัหวดัสพุรรณบรีุ ทงั 3 ชินมีความคล้ายกัน คือ การทบทวนทฤษฎีและ

แนวคิดเกียวกบัภมิูทศัน์วฒันธรรมร่วมกบัการศกึษาเรืองชมุชนริมนํา โดยได้ทําการศกึษาพืนทีใน 

ด้านประวตัิศาสตร์ ปัจจยัทางกายภาพ อนัประกอบด้วย การตงัถินฐาน รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

โครงข่ายการสัญจร พืนทีเกษตรกรรม และโครงข่ายลํานํา สว่นด้านจินตภาพ ประกอบด้วย

เศรษฐกิจ ประเพณี วฒันธรรม และกลุม่คน โดยมีการประเมินคณุคา่ในด้านกายภาพ ด้านสงัคม

และวฒันธรรม รวมถึงด้านประวตัิศาสตร์ นอกจากนันยังกล่าวถึงการจัดการซึงเป็นแนวทาง

เบืองต้นในการอนรัุกษ์ 
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- การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมเพือการจดัการ 

 การศึกษาภมิทศัน์วฒันธรรมเพือการจดัู การพืนที  

ประกอบด้วย แนวทางการปรับเปลียนภมิูทศัน์วฒันธรรมตามโครงการนําร่องการบริหาร

จดัการและพฒันาพืนทีเกษตรเป็นพืนทีรองรับนํานอง เพือบรรเทาอทุกภยั ตามแนวพระราชดําริ 

แก้มลิง อําเภอบางบาล จังหวดัพระนครศรีอยุธยา และ แนวทางการจัดการภมิูทัศน์วฒันธรรม 

กรณีศกึษาชมุชนริมนําจนัทบรู จงัหวดัจนัทบรีุ โดยการศกึษาทงั 2 ชินนีมีความคล้ายกบัการศกึษา

ภมิูทัศน์วฒันธรรมเพือการวิจัยพืนทีชุมชนริมนํา แตเ่พิมแนวทางการจดัการเข้ามาเลก็น้อย เพือ  

ให้เกิดความ ยังยืนในพืนที ส่วนทีน่าสนใจคือ แนวทางการปรับเปลียนภมิูทัศน์วฒันธรรมตาม

โครงการแก้มลิงนนั เพิมการศกึษาถึงธรรมชาติของนําขนึ-นําลง เพือให้สามารถเสนอแนวทาง การ 

อยู่ร่วมกบันําของชมุชนในพืนที 

การศึกษาภมิทศัน์วฒันธรรมเพือการจดัการท่องเทียวู  

การศึกษา Cultural landscape management plan for tourism, case study of the 

Songkhla and its associations ได้ทําการศกึษาโดยทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับภมิูทัศน์

วฒันธรรม และศกึษาพืนทีในด้านประวตัิศาสตร์ สถานทีสําคญั และรูปแบบทางสถาปัตยกรรม

ของอาคารสําคัญ แล้วจึงประเมินคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์ สังคม ความงาม รวมถึงด้าน

วิทยาศาสตร์ ในส่วนของการจัดการได้เสนอให้มีการจัดการด้านบริการ อันประกอบด้วย การ

คมนาคม ทังเส้นทางและวิธีการ รวมถึงสถานทีต่าง ๆ รวมถึงกําหนดแนวทางให้กับผู้ มีส่วนได้ 

สว่นเสียในกิจกรรมการท่องเทียวของพืนที 

 

 
แผนภมิู 22 การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยปี พ.ศ. 2552  
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แผนภมิู 23 ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยประเภทเพือวิจยั ปี พ.ศ. 2552  

 
แผนภมิู 24 ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยประเภทเพือการจดัการ 

(ท่องเทียว) ปี พ.ศ. 2552  
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- การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553 

 การศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2553 ยังมีความคล้ายกับในปี พ.ศ. 2552 คือ มีผลงาน

การศึกษาภูมิทัศน์วฒันธรรมถูกเผยแพร่จํานวนมาก แต่กลบัมีเพียงแค่ 2 ประเภทเท่านัน โดย

การศึกษาในปี พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเรือนเฝ้าอาศัยชัวคราวในนํา โดย

สพุฒัน์ บณุยฤทธิกิจ ความมนัคงและยงัยืนอนัเนืองมาจากภมิูทัศน์วฒันธรรมตาลโตนดและการ

ใช้ในเคหะพืนถิน โดย ศรันย์ สมนัตรัฐ ภมิูทัศน์วฒันธรรมชายฝังทะเล แนวทางการอนุรักษ์และ

จดัการทรัพยากร โดย อรเอม ตงักิจงามวงศ์ ความแปรเปลียนของภมิูทัศน์วฒันธรรมชุมชนริมนํา 

แมก่ลอง จงัหวดัสมทุรสงคราม โดย อิสรชยั บรูณอรรจน์ โครงการผงัภมิูทัศน์วฒันธรรมชุมชนริม

คลองบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดย ศิรินันทร์ อินกลอย แนวทางการจัดการภูมิทัศน์

วฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรม  กรณีศกึษาเทศบาลนครลําปาง โดย รณรงค์ ชมพูพันธ์ และ 

การศึกษาองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม กรณีศึกษา  ชุมชนภูไทบ้านโคกโก่ง จังหวัด

กาฬสินธุ์ โดย เจษฏ์ศิริ เถือนมลูละ 

 - การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือการวิจยั 

 การศกึษาในประเภทนีประกอบไปด้วย  ภมิูทัศน์วฒันธรรมเรือนเฝ้าอาศยัชัวคราวในนํา 

ความมันคงและยังยืนอันเนืองมาจากภูมิทัศน์วฒันธรรมตาลโตนดและการใช้ในเคหะพืนถิน 

ความแปรเปลียนของภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมนําแมก่ลอง จงัหวดัสมทุรสงคราม และ  

การศึกษาองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม กรณีศึกษา  ชุมชนภูไทบ้านโคกโก่ง จังหวัด

กาฬสินธุ์ ซึงผลงานทีมีความน่าสนใจคือ การศึกษาความเปลียนแปลงของชุมชนริมนําแมก่ลอง

โดยความน่าสนใจอยู่ทีการ แบ่งประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมนํา โดยเริมจาก 

การศกึษา ความหมายและแนวคิดของภมิูทัศน์วฒันธรรม รวมถึงศึกษาประวตัิความเป็นมาและ

สภาพโดยรวมของพืนทีจนสามารถแบ่งภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพืนทีริมนําเพือทําการศกึษา 

ออกเป็น  3 ประเดน็ ประเภทตามลกัษณะทีค้นพบ อนัประกอบด้วย ภมิูทศัน์วฒันธรรมสวนริมนํา 

ซึงทําการศึกษา ด้านระบบการผนันําและพืชทีเพาะปลกู ภมูิทศัน์วฒันธรรมวดัริมนํา ซึงศกึษา

ด้าน ทีตงั  การวางผงั อาคาร และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ประเภทสดุท้ายคือ ภมิูทัศน์

วฒันธรรมเรือนทีอยู่อาศัยริมนํา ซึงได้ศกึษาถึงเรือนไทย ประเภทต่าง ๆ ผัง และรูปแบบทาง

สถาปัตยกรรม รวมถึง วสัดุก่อสร้าง นอกจากการแบ่งประเภทดังกล่าวแล้วยังศึกษาถึงปัญหา

ตา่งๆ ทีก่อให้เกิดการเปลียนแปลงภมิูทศัน์วฒันธรรมทงัระดบัจลุภาคและมหภาค 
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- การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมเพือการจดัการ 

 การศึกษาประเภทนีประกอบด้วย ภมิูทัศน์วฒันธรรมชายฝังทะเล แนวทางการอนุรักษ์

และจดัการทรัพยากร แนวทางการจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรม  กรณีศกึษา

เทศบาลนครลําปาง และ โครงการผังภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร ซึงมีความแตกตา่งจากการศกึษาเพือการจดัการอืน ๆ กลา่วคือ โครงการผงัภมิู-

ทศัน์วฒันธรรมชมุชนริมคลองบางกอกใหญ่ มีกระบวนการศึกษาคล้ายกับกระบวนการออกแบบ

ชมุชนเมือง รวมถึงเน้นหนกัในการออกแบบกายภาพของพืนที 

 

 
แผนภมิู 25 การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยปี พ.ศ. 2553  
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แผนภมิู 26 ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยประเภทเพือวิจยั ปี พ.ศ. 2553  

 

 - การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2556 

 การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมหลงัปี พ.ศ. 2553 นนั มีจํานวนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด อาจ

เพราะผลงานยังไม่ถูกเผยแพร่ หรือความนิยมในการศึกษาด้านภมิูทัศน์วฒันธรรมเริมไม่ได้รับ

ความนิยม อย่างไรก็ตาม การศึกษาในช่วงนีประกอบด้วย ชุมชนกุฎีจีนกับภมิูทัศน์วฒันธรรม

บางกอก โดย กองบรรณาธิการ วารสารธรรมชาติและสิงแวดล้อมของประเทศไทย Cultural 

landscape Study of the old  Phuket town โดย Suthi Wongmongkondate คุณค่าและ

ความสําคญัของภมิูทัศน์วฒันธรรมนาเกลือ กรณีศึกษา อําเภอบ้านแหลม จังหวดัเพชรบุรี โดย 

ภรณี จําปาทอง The study potential of cultural landscape cultural tourism development of 

Bangluang community, Nakhon Pathom province โดย Supot Thaisuriya และ การจัดการ

ภมิูทศัน์วฒันธรรมคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่เพือพฒันาแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรม โดย ภาณุรังษี 

เตือนโฮ้ง 

 - การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือการวิจยั 

 การศกึษาในประเภทนีประกอบด้วย ชมุชนกฎีุจีนกบัภมิูทศัน์วฒันธรรมบางกอก Cultural 

landscape Study of the old  Phuket town คณุค่าและความสําคญัของภมิูทัศน์วฒันธรรม     
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นาเกลือ กรณีศึกษา อําเภอบ้านแหลม จังหวดัเพชรบุรี และ potential of cultural landscape 

cultural tourism development of Bangluang community, Nakhon Pathom province โดย

ผลงานทีน่าสนใจคือ Cultural landscape Study of the old  Phuket town โดยการศึกษา

ดงักลา่วได้เริมศกึษาถึงประวตัิของพืนที สถาปัตยกรรมทีมีความโดดเดน่ และประเพณีวฒันธรรม

ตา่ง ๆ จนสามารถประเมินคณุคา่ในด้านสนุทรียภาพ ด้านประวตัิศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และ

ด้านสงัคม นอกจากนนั ยงัได้กลา่วถึงปัญหาทีลดทอนคณุคา่ในด้านตา่ง ๆ ของพืนทีด้วย 

 - การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมเพือการจดัการ 

 การศึกษาภมิทศัน์วฒันธรรมเพือการจดัการท่องเทียวู  

 การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมคุ้ มเจ้าหลวงเมืองแพร่เพือพัฒนาแหล่งท่องเทียวเชิง

วฒันธรรม ได้ศกึษาถึงแนวคิดเกียวกบัภมิูทศัน์วฒันธรรม การท่องเทียวเชิงวฒันธรรม รวมถึงการ

พฒันาการท่องเทียวตามแนวทางการพัฒนาอย่างยังยืน นอกจากนันยังศึกษาถึงประวตัิศาสตร์

และลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคารทรงคณุค่า และเสนอให้มีการจัดการในลกัษณะของ 

พิพิธภณัฑ์สําหรับบคุคลทวัไป 

 

 

 

 

 
 

แผนภมิู 27 การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2556  
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แผนภมิู 28 ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยประเภทเพือวิจยั ปี พ.ศ. 2554 

ถึง พ.ศ. 2556  

 

 

 
แผนภมิู 29 ตวัอย่างการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยประเภทเพือการจดัการ 

(ท่องเทียว) 
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ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2556 ทีมา: ผู้ วิจยั 

 

 โดยสรุปแล้ว การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วงอย่าง

ชดัเจนคือ การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมก่อนปี พ.ศ. 2548 เพราะเป็นช่วงทีมีผลงานการศกึษาน้อย 

และแนวทางยงัไมมี่ความหลากหลาย และ การศกึษาภมิูทัศน์วฒันธรรมตงัแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็น

ช่วงทีแนวคิดเกียวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมในระดับสากลมีความหลากหลาย ทําให้แนวทาง

การศึกษาในประเทศไทยมีความหลากหลายตามไปด้วย ทังรูปแบบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที

ทําการศกึษา และประเภทของการศกึษา โดยการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยตงัแต่ปี 

พ.ศ. 2548 สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภทด้วยกัน ประกอบด้วย 1.การศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรม

ประเภทตําราภูมิทัศน์วัฒนธรรม คือ การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เกียวกับภูมิทัศน์

วฒันธรรม ทงัความหมาย ความสําคญั การแบ่งประเภท การศึกษา การประเมินคณุค่า รวมถึง

แนวทางการจัดการ เพือเป็นแนวทางสําหรับการศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรม 2.การศึกษาภมิูทัศน์

วฒันธรรมเพือการวิจัย คือ การศึกษาเพือให้เข้าใจถึงคุณค่าของภูมิทัศน์วฒันธรรมทีต้องการ

ศกึษา โดยไมมี่การเสนอแนวทางการจดัการทีมีความชัดเจน 3.การศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมเพือ

การจดัการ คือ การศกึษาเพือทีจะเสนอแนวทางการจดัการ โดยแบ่งเป็น การจดัการพืนที และการ

จดัการท่องเทียว 4.การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมเพือชมุชน มีวตัถปุระสงค์เพือให้ชมุชนตระหนกัถงึ

คณุคา่ภมิูทัศน์วฒันธรรมของตนเอง และดแูลเพือให้เกิดความยังยืน และ 5.การศึกษาภมิูทัศน์

วฒันธรรมเพือจุดประสงค์พิเศษ เช่น การศึกษาภาพรวมของการประยุกต์ใช้แนวคิดเกียวกับ     

ภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม ในการศกึษาแตล่ะประเภทดงัทีกลา่วมาแล้ว ยังมีรายระเอียดปลีกย่อยใน

ประเภทต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องศึกษา อนัประกอบไปด้วย แนวคิดทฤษฎีทีใช้ ตวัแปรในการศึกษา 

การแบ่งประเภท วิธีการประเมินคณุค่า การวิเคราะห์ และแนวทางการจัดการ  เพือให้เกิดการ

เปรียบเทียบ และรู้ถึงข้อดีข้อเสีย รวมถึงสามารถเสนอแนวทางในการศึกษาทีเหมาะสม ซึงจะได้

กลา่วถึงในบทถดัไป 
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บทที 5 

แนวโน้มการศกึษาภมิทัศน์วัฒนธรรมู  

ในประเทศไทย 

  

เนือหาในส่วนของการวิเคราะห์เปรียบเทียบและข้อเสนอแนะเพือการศึกษาภูมิทัศน์

วฒันธรรมในประเทศไทยนัน จะกล่าวถึงการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมแต่ละประเภททังในแง่

วตัถปุระสงค์ โครงสร้าง และองค์ประกอบเชิงเปรียบเทียบเพือให้ทราบถึงความเหมือนและความ

ตา่งในแตล่ะประเภท ตลอดจนสามารถทราบถึงแนวโน้มในการศึกษา รวมถึงสามารถเสนอแนะ

แนวทางการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมทงัในภาพรวม และรายละเอียดได้ 

 

5.1 ประเภทของการศกึษาภมิทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทยู  

จากการค้นคว้าผลงานการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยนนั พบว่าได้มีการเริม

การศึกษามาตังแต่ พ.ศ. 2536 แต่ยังไม่ได้รับความนิยมกว้างขวาง จนกระทังปี พ.ศ. 2548 

การศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมจึงเริมได้รับความนิยมมากขึน และในปี พ.ศ. 2553 เป็นปีทีมีการ

เผยแพร่ผลงานการศกึษาออกมามากทีสดุ แม้ยงัคงมีการเผยแพร่ผลงานด้านนีอย่างต่อเนือง แต่

จํานวนกลบัลดลงอย่างเห็นได้ชดัในช่วง 2-3 ปีหลงัจากนนั อย่างไรก็ตาม การศกึษาทีถกูเผยแพร่ก็

สามารถแบ่งประเภท เพือให้เกิดความเข้าใจในภาพรวม ซึงประกอบไปด้วย การศึกษาประเภท

ตําราภูมิทัศน์วัฒนธรรม การศึกษาประเภทเพือการวิจัย การศึกษาประเภทเพือการจัดการ 

การศกึษาประเภทเพือกระบวนการชมุชน และการศึกษาประเภทพิเศษ ซึงผลงานแต่ละประเภท

ประกอบไปด้วยผลงานการศกึษาดงัตอ่ไปนี 

5.1.1 การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมเภทตําราภมิูทศัน์วฒันธรรม 

การศกึษาประเภทตําราภมิูทศัน์วฒันธรรมนนัเป็นกลุม่การศกึษาทีมีวตัถปุระสงค์เพือเป็น

แนวทางในการศกึษาด้านภมิูทัศน์วฒันธรรม ซึงถูกเผยแพร่โดยหลายหน่วยงาน อนัประกอบไป

ด้วยผลงานดงัตอ่ไปนี 
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ตาราง 3 รายชือการศกึษาประเภทตําราภมิูทศัน์วฒันธรรม  
รายชือการศกึษาประเภทตาํราภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

ปี พ.ศ. 2549 

วนดิา พงึสุนทร และคณะ แนวทางการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม 

ปี พ.ศ. 2550 

จุลสารอีโคโมส สงิหาคม 2007 ภูมิทศัน์วฒันธรรม? 

ปี พ.ศ. 2551 

นวนฐั โอศิริ ภูมิทศัน์วฒันธรรมเบืองต้น 

เกรียงไกร เกิดศิริ ชุมชนกบัภูมิทศัน์วฒันธรรม 

วนดิา พงึสุนทร และคณะ การจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมชุมชน 

ฐาปนา บณุยประวติร, ปัทม์ ญาติมาก ความหมายและแนวคิดของภูมิทศัน์วฒันธรรม 

 

5.1.2 การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือการวิจยั 

การศกึษาประเภทเพือการวิจยัมีวตัถปุระสงค์ เพือให้เข้าใจสภาพของภมิูทัศน์วฒันธรรม 

หรือผลกระทบอันก่อให้เกิดการเปลียนแปลงต่าง ๆ หรือเพือให้ทราบถึงคุณค่าของภูมิทัศน์

วฒันธรรม การศกึษาประเภทนีถือเป็นประเภทแรกของการศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมในประเทศ

ไทย โดยเริมตงัแตปี่ พ.ศ. 2536 นอกจากนนั ยงัเป็นการศกึษาทีได้รับความนิยมมากทีสดุด้วย อีก

ทัง ในการศึกษาก็สามารถแบ่งไปได้อีกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มภมิูศาสตร์ กลุ่มภมิูสถาปัตยกรรม 

กลุม่สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมพืนถิน และ กลุ่มสงัคม โดยผลงานการศึกษาประเภทเพือ

การวิจยั ประกอบไปด้วย 

ตาราง 4 รายชือการศกึษาประเภทเพือการวิจยั  
รายชือการศกึษาภมูิทัศน์วัฒนธรรมประเภทเพือการวิจัย 

ปี พ.ศ. 2536 

มรรษธรณ พฤกตะวนั ภูมิทศัน์วฒันธรรมบ้านทา่วดั 

ปี พ.ศ. 2538 

วนมพร พาหะนชิย์ ผลกระทบจากการทําเกลือต่อภูมิทศัน์วฒันธรรมบริเวณลุ่มนําเสียว ในเขตอําเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม 

ปี พ.ศ. 2539 

กิตติมา นวลจนัทร์ ภูมิทศัน์วฒันธรรมศาลปู่ ตา ตําบลทา่ขอนยาง อําเภอกันทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 

ปี พ.ศ. 2541 

พทัยา อรรคอํานวย การศึกษาภูมิทศัน์วฒันธรรมบริเวณเขือนลําปาว อําเภอเมือง จงัหวดักาฬสนิธุ์  

ยอดชาย พลหาญ ภูมิทศัน์วฒันธรรมชุมชนกบัการพฒันาริมฝังหนองหาน จงัหวดัสกลนคร 

ปี พ.ศ. 2548 

อริยา อรุณินท์ เทศกาลงานเมือง 

เกรียงไกร เกิดศิริ วดัพ ู มรดกโลกทางภูมิทศัน์วฒันธรรมแหง่เมืองจําปาสกั 

อิษฏ์ ปักกนัต์ธร ภูมิทศัน์วฒันธรรมกบังานสถาปัตยกรรมพืนถินเผา่กระตู้  เมืองบาเจียง แขวงจําปาสกั สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
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ปี พ.ศ. 2549 

ศรันย์ สมนัตรัฐ, คทัลียา นพรัตนนาภรณ์ บณิฑบาตเรือ 

เกรียงไกร เกิดศิริ เชียงตุง : ภูมิทศัน์วฒันธรรมเมืองโบราณและองค์ประกอบของเมืองร่วมวฒันธรรมล้านนา 

วีระพนัธ์ ชินวตัร ภูมิทศัน์วฒันธรรมทีสมัพนัธ์กับเมืองเก่าเชียงแสน: การสือความหมายและการอนรัุกษ์มรดกทีถูกลืม 

ปี พ.ศ. 2550 

Weeraphan Shinawatra The cultural landscape associated with the old town Chiang Saen: The interpretation and 

Conservation of forgotten heritage 

ปี พ.ศ. 2551 

สทุธิพร ปรีชา การศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม เพือการวางแผนพฒันาชุมชนตลาดคลองสวน 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

Kreangkrai Kirdsiri Cultural landscape and vernacular architecture in historic town of Keng Tung, Shan stage, 

Myanmar 

ปี พ.ศ. 2552 

กุลวดี หนัทาชีวะ ภูมิทศัน์วฒันธรรมของชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จงัหวดันนทบรีุ 

พชัร อาจสาลี ภูมิทศัน์วฒันธรรมของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ อําเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 

วรนชุ จําปานลิ ภูมิทศัน์วฒันธรรมของชุมชนริมนําบ้านหนองบวั บ้านวงัหลมุพอง และบ้านปทมุทอง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

ศรันย์ สมนัตรัฐ ภูมิทศัน์วฒันธรรมสมัพนัธภาพนวตกรรมประเพณีบิณฑบาตทางนํา 

ศรันย์ สมนัตรัฐ, อรเอม ตงักิจงามวงศ์, ศน ิ ลมิทองกุล, โอฬาร เจริญชยั, ภวนิท์ สริิสาลี การเลียงนกนางแอ่นรัง จากมุมภูมิทศัน์

วฒันธรรมสะท้อนคิด 

ปี พ.ศ. 2553 

สพุฒัน์ บณุยฤทธิกิจ ภูมิทศัน์วฒันธรรมเรือนเฝ้าอาศยัชวัคราวในนํา 

ศรันย์ สมนัตรัฐ ความมนัคงและยงัยืนอนัเนืองมาจากภูมิทศัน์วฒันธรรมตาลโตนดและการใช้ในเคหะพืนถิน 

อิสรชยั บรูณอรรจน์ ความแปรเปลียนของภูมิทศัน์วฒันธรรมชุมชนริมนําแม่กลอง จงัหวดัสมุทรสงคราม 

เจษฏ์ศิริ เถือนมูลละ การศึกษาองค์ประกอบทางภูมิทศัน์วฒันธรรม กรณีศึกษา  ชุมชนภูไทบ้านโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธุ์  

ยอดชาย พลหาญ การอนรัุกษ์ฟืนฟูและพฒันาภูมิทศัน์วฒันธรรมป่าบุง่ป่าทามลุม่นําชีโดยการมีสว่นร่วมของชุมชน 

ปี พ.ศ. 2554 

กองบรรณาธิการ วารสารธรรมชาติและสงิแวดล้อมของประเทศไทย ชุมชนกุฎีจีนกบัภูมิทศัน์วฒันธรรมบางกอก 

Suthi Wongmongkondate Cultural landscape Study of the old  Phuket town 

ปี พ.ศ. 2555 

ภรณี จําปาทอง คุณค่าและความสําคญัของภูมิทศัน์วฒันธรรมนาเกลือ กรณีศึกษา อําเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบรีุ 

ปี พ.ศ. 2556 

Supot Thaisuriya The study potential of cultural landscape cultural tourism development of Bangluang community, 

Nakhon Pathom province 
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5.1.3 การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือการจดัการ 

การศกึษาประเภทนีมีวตัถปุระสงค์เพือเสนอแนวทางการจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรมให้เกิด

ความยังยืน โดยแบ่งเป็น กลุ่มการจัดการพืนที และการจัดการท่องเทียว ซึงผลงานชินแรกถูก

เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2550 และยังคงมีการศึกษาในประเภทนีอย่างต่อเนือง ผลงานการศึกษา

ประเภทเพือการจดัการ ประกอบไปด้วย 

ตาราง 5 รายชือการศกึษาประเภทเพือการวิจยั 
การศกึษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมประเภทเพือการจัดการ 

ปี พ.ศ. 2550 

Nantawan Muangyai Cultural landscape analysis of Doi Suthep-pui National Park, Chiang Mai 

ปี พ.ศ. 2551 

Nantawan Muangyai Cultural landacape management plan for cultural and historical tourism in palaces dating from 

King Rama VI’S reign 

ปี พ.ศ. 2552 

สริินทพิย์ สินแสงแก้ว แนวทางการปรับเปลียนภูมิทศัน์วฒันธรรมตามโครงการนําร่องการบริหารจดัการและพฒันาพืนทีการเกษตร

เป็นพืนทีรองรับนํานอง เพือบรรเทาอุทกภยัตามแนวพระราชดําริแก้มลงิ อําเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

ภาสกร คําพแูสน แนวทางการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม  กรณีศึกษาชุมชนริมนําจนัทบรู จงัหวดัดจนัทบรีุ 

Jaray Suwannachart Cultural landscape management plan for tourism, case study of the songkhla and its 

associations 

ปี พ.ศ. 2553 

อรเอม ตงักิจงามวงศ์ ภูมิทศัน์วฒันธรรมชายฝังทะเล แนวทางการอนรัุกษ์และจดัการทรัพยากร 

ศิรินนัทร์ อินกลอย โครงการผงัภูมิทศัน์วฒันธรรมชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

รนรงค์ ชมพพูนัธ์ แนวทางการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมและมรดกทางวฒันธรรม  กรณีศึกษาเทศบาลนครลําปาง 

ปี พ.ศ. 2556 

ภาณรัุงษี เตือนโฮ้ง การจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่เพือพฒันาแหลง่ทอ่งเทียวเชิงวฒันธรรม 

5.1.4 การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือกระบวนการชมุชน 

การศกึษาประเภทเพือกระบวนการชุมชนมีวตัถุประสงค์เพือให้ความรู้แก่ชุมชนในด้าน

ความสําคญัของภมิูทศัน์วฒันธรรม รวมถึงให้ชุมชนเสนอแนวทางการจัดการด้วยตนเอง เพราะ

ชุมชนคือองค์ประกอบทีสําคญัในความยังยืนของภูมิทัศน์วฒันธรรม ผลงานประเภทนีถือเป็น

ผลงานทีมีความสําคญั แตน่่าเสียดายทีมีการศกึษาจํานวนน้อย โดยผลงานการศกึษาประเภทเพือ

กระบวนการชมุชนได้แก่ 

ตาราง 6 รายชือการศกึษาประเภทเพือกระบวนการชมุชน  
การศกึษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมประเภทเพือกระบวนการชุมชน 

ปี พ.ศ. 2550 

อมรรัตน์ ลีเพญ็, ปราถนา มงคลทวชั, คมฤทธิ เฉียบแหลม รายงานผลการจดัฝึกอบรมหลกัสตูรการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม 

อมรรัตน์ ลีเพญ็, เกรียงไกร เกิดศิริ ภูมิทศัน์วฒันธรรม : การสมัมนาทางวชิาการเพือสร้างกระแสการรับรู้และเปิดตวัแนวร่วม
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เครือข่าย "การจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมและการขจดัมลทศัน์ 

5.1.5 การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทพิเศษ 

การศึกษาประเภทพิเศษคือการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมทีมีวัตถุประสงค์ต่างไปจาก

การศกึษาประเภทอืน ๆ โดยมีผลงานการศกึษาดงันี 

 

ตาราง 7 รายชือการศกึษาประเภทพิเศษ  
การศกึษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมประเภทพเิศษ 

ปี พ.ศ. 2551 

ฐาปนา บณุยประวติร, ปัทม์ ญาติมาก สถานการณ์ภูมิทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย 

 

5.2 โครงสร้างของการศึกษาภมิทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทยแต่ละประเภทู  

จากการค้นคว้าพบว่า การศึกษาภมิูทัศน์วัฒนธรรมแต่ละประเภทนัน มีโครงสร้างใน

การศกึษาทีแตกตา่งกนั โดยมีองค์ประกอบในการศกึษามากน้อยไมเ่หมือนกนั ซึงประกอบไปด้วย 

แนวคิดและทฤษฎีสากลเกียวกับภมิูทัศน์วัฒนธรรม แนวคิดและทฤษฎีประกอบ กรณีศึกษา 

การศึกษาพืนทีและข้อมลูทีเกียวข้อง การแบ่งประเภท การประเมินคณุค่า กระบวนการชุมชน 

รวมถึงแนวทางการจดัการ ซึงการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมแตล่ะประเภทมีความแตกตา่งกนัดงันี  

 

ตาราง 8 โครงสร้างของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมแตล่ะประเภท  
เนือหาทีเกียวข้อง ประเภทของการศกึษา 

ภูมิทัศน์วัฒนธรรม 

ในประเทศไทย 
ทฤษฎี

สากล 

ทฤษฎี

ประกอบ 

กรณีศึกษา การศึกษา

พืนที 

การ

แบง่

ประเภท 

การ

ประเมิน

คุณค่า 

กระบวนการ

ชุมชน 

แนว

ทางการ

จดัการ 

การศึกษาภูมิทศัน์วฒันธรรม

ประเภทตําราภูมิทศัน์

วฒันธรรม 

        

การศึกษาภูมิทศัน์วฒันธรรม

ประเภทเพือการวิจยั 
        

การศึกษาภูมิทศัน์วฒันธรรม

ประเภทเพือการจดัการ 
        

การศึกษาภูมิทศัน์วฒันธรรม

ประเภทเพือกระบวนการ

ชุมชน 

        

การศึกษาภูมิทศัน์วฒันธรรม

ประเภทพเิศษ 
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 นอกจากนนัแล้ว ในการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมแตล่ะชิน ก็มีความแตกตา่งกนั แม้จะจัด

อยู่ในประเภทเดียวกนัด้วย โดยสามารถเปรียบเทียบให้เห็นได้ดงันี 

5.2.1 โครงสร้างของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทตําราภมิูทศัน์วฒันธรรม 

 โครงสร้างของการศกึษาประเภทตําราภมิูทัศน์วฒันธรรมนันมกัประกอบไปด้วย แนวคิด

และทฤษฎีสากลเกียวกบัภมิูทศัน์วฒันธรรม กรณีศกึษา รวมถึงการแบ่งประเภทตามแนวคิดตา่ง ๆ

เพือให้เกิดความเข้าใจในภมิูทศัน์วฒันธรรมดียิงขนึ  

 

ตาราง 9 โครงสร้างของการศกึษาประเภทตําราภมิูทศัน์วฒันธรรม  
เนือหาทีเกียวข้อง รายชือการศกึษาประเภท

ตาํราภูมิทัศน์วัฒนธรรม ทฤษฎี

สากล 

ทฤษฎี

ประกอบ 

กรณีศึกษา การศึกษา

พืนที 

การ

แบง่

ประเภท 

การ

ประเมิน

คุณค่า 

กระบวนการ

ชุมชน 

แนว

ทางการ

จดัการ 

ปี พ.ศ. 2549         

วนดิา พงึสุนทร และคณะ 

แนวทางการจดัการภูมิทศัน์

วฒันธรรม 

        

ปี พ.ศ. 2550         

จุลสารอีโคโมส สงิหาคม 

2007 ภูมิทศัน์วฒันธรรม? 
        

ปี พ.ศ. 2551         

นวนฐั โอศิริ ภูมิทศัน์

วฒันธรรมเบืองต้น 
        

เกรียงไกร เกิดศิริ ชุมชนกบั

ภูมิทศัน์วฒันธรรม 
        

วนดิา พงึสุนทร และคณะ 

การจดัการภูมิทศัน์

วฒันธรรมชุมชน 

        

ฐาปนา บณุยประวติร, ปัทม์ 

ญาติมาก ความหมายและ

แนวคิดของภูมิทศัน์

วฒันธรรม 

        

5.2.2 โครงสร้างของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือการวิจยั 

การศึกษาประเภทนีมกัมีโครงสร้างทีแตกต่างกันไปตามกลุ่มผู้ วิจัย โดยมักประกอบไป

ด้วย แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัภมิูทศัน์วฒันธรรม ทฤษฎีประกอบ กรณีศึกษา การศึกษาข้อมลู

และการศกึษาพืนที การแบ่งประเภท รวมถึงการประเมินคณุคา่  
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ตาราง 10 โครงสร้างศกึษาประเภทเพือการวิจยั  
เนือหาทีเกียวข้อง รายชือการศกึษาประเภท

เพือการวิจัย ทฤษฎี

สากล 

ทฤษฎี

ประกอบ 

กรณีศึกษา การศึกษา

ข้อมูล

และพืนที 

การ

แบง่

ประเภท 

การ

ประเมิน

คุณค่า 

กระบวนการ

ชุมชน 

แนว

ทางการ

จดัการ 

ปี พ.ศ. 2536         

มรรษธรณ พฤกตะวนั ภูมิ

ทศัน์วฒันธรรมบ้านท่าวดั 
        

ปี พ.ศ. 2538         

วนมพร พาหะนชิย์ 

ผลกระทบจากการทําเกลือ

ต่อภูมิทศัน์วฒันธรรมบริเวณ

ลุม่นําเสียว ในเขต

อําเภอบรบือ จงัหวดั

มหาสารคาม 

        

ปี พ.ศ. 2539         

กิตติมา นวลจนัทร์ ภูมิทศัน์-

วฒันธรรมศาลปู่ ตา ตําบลท่า

ขอนยาง อําเภอกนัทรวชิยั 

จงัหวดัมหาสารคาม 

        

ปี พ.ศ. 2541         

พทัยา อรรคอํานวย 

การศึกษาภูมิทศัน์วฒันธรรม

บริเวณเขือนลําปาว อําเภอ

เมือง จงัหวดักาฬสนิธุ์  

        

ยอดชาย พลหาญ ภูมิทศัน์

วฒันธรรมชุมชนกบัการ

พฒันาริมฝังหนองหาน 

จงัหวดัสกลนคร 

        

ปี พ.ศ. 2548         

อริยา อรุณินท์ เทศกาลงาน

เมือง 
        

เกรียงไกร เกิดศิริ วดัพ ู 

มรดกโลกทางภูมิทศัน์

วฒันธรรมแหง่เมืองจําปาสกั 
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อิษฏ์ ปักกนัต์ธร ภูมิทศัน์

วฒันธรรมกบังาน

สถาปัตยกรรมพืนถินเผา่กระ

ตู้  เมืองบาเจียง แขวงจําปา

สกั สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

        

ปี พ.ศ. 2549         

ศรันย์ สมนัตรัฐ, คทัลียา นพ

รัตนนาภรณ์ บณิฑบาตเรือ 
        

เกรียงไกร เกิดศิริ เชียงตุง : 

ภูมิทศัน์วฒันธรรมเมือง

โบราณและองค์ประกอบของ

เมืองร่วมวฒันธรรมล้านนา 

        

วีระพนัธ์ ชินวตัร ภูมิทศัน์

วฒันธรรมทสัมัพนัธ์กบัเมือง

เก่าเชียงแสน: การสือ

ความหมายและการ 

อนรัุกษ์มรดกทีถูกลืม 

        

ปี พ.ศ. 2550         

Weeraphan Shinawatra 

The cultural landscape 

associated with the old 

town Chiang Saen: The 

interpretation and 

Conservation of forgotten 

heritage 

        

ปี พ.ศ. 2551         

สทุธิพร ปรีชา การศึกษา

องค์ประกอบและ

กระบวนการจดัการภูมิทศัน์

วฒันธรรม เพือการวางแผน

พฒันาชุมชนตลาดคลอง

สวน จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

        

Kreangkrai Kirdsiri 

Cultural landscape and 

vernacular architecture in 

historic town of Keng 

Tung, Shan stage, 

Myanmar 
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ปี พ.ศ. 2552         

กุลวดี หนัทาชีวะ ภูมิทศัน์

วฒันธรรมของชุมชนริม

คลองบางกอกน้อยตอนบน 

จงัหวดันนทบรีุ 

        

พชัร อาจสาลี ภูมิทศัน์

วฒันธรรมของชุมชนริม

คลองอ้อมนนท์ อําเภอบาง

ใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 

        

วรนชุ จําปานลิ ภูมิทศัน์

วฒันธรรมของชุมชนริมนํ

บ้านหนองบวั บ้านวงัหลมุ

พอง และบ้านปทมุทอง 

จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

        

ศรันย์ สมนัตรัฐ ภูมิทศัน์

วฒันธรรมสมัพนัธภาพ 

นวตกรรมประเพณี

บณิฑบาตทางนํา 

        

ศรันย์ สมนัตรัฐ, อรเอม ตงั

กิจงามวงศ์, ศน ิลมิทองกุล, 

โอฬาร เจริญชยั, ภวนิท์ สริิ

สาลี การเลียงนกนางแอ่นรัง 

จากมุมภูมิทศัน์วฒันธรรม

สะท้อนคิด 

        

ปี พ.ศ. 2553         

สพุฒัน์ บณุยฤทธิกิจ ภูมิ

ทศัน์วฒันธรรมเรือนเฝ้า

อาศยัชวัคราวในนํา 

        

ศรันย์ สมนัตรัฐ ความมนัคง

และยงัยืนอนัเนืองมาจากภูมิ

ทศัน์วฒันธรรมตาลโตนด

และการใช้ในเคหะพืนถิน 

        

อิสรชยั บรูณอรรจน์ ความ

แปรเปลียนของภูมิทศัน์

วฒันธรรมชุมชนริมนําแม่

กลอง จงัหวดัสมุทรสงคราม 
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เจษฏ์ศิริ เถือนมูลละ 

การศึกษาองค์ประกอบทาง

ภูมิทศัน์วฒันธรรม 

กรณีศึกษา  ชุมชนภูไทบ้าน

โคกโก่ง จงัหวดักาฬสนิธุ์  

        

ยอดชาย พลหาญ การ

อนรัุกษ์ฟืนฟูและพฒันาภูมิ

ทศัน์วฒันธรรมป่าบุง่ป่าทาม

ลุม่นําชีโดยการมีสว่นร่วม 

ของชุมชน 

        

ปี พ.ศ. 2554         

กองบรรณาธิการ วารสาร

ธรรมชาติและสงิแวดล้อม

ของประเทศไทย ชุมชนกุฎี

จีนกบัภูมิทศัน์วฒันธรรม

บางกอก 

        

Suthi Wongmongkondate 

Cultural landscape Study 

of the old  Phuket town 

        

ปี พ.ศ. 2555         

ภรณี จําปาทอง คุณค่าและ

ความสําคญัของภูมิทศัน์

วฒันธรรมนาเกลือ 

กรณีศึกษา อําเภอบ้าน

แหลม จงัหวดัเพชรบรีุ 

        

ปี พ.ศ. 2556         

Supot Thaisuriya The 

study potential of cultural 

landscape cultural 

tourism development of 

Bangluang community, 

Nakhon Pathom province 
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5.2.3 การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยประเภทเพือการจดัการ 

โครงสร้างของการศึกษาประเภทนี มีความคล้ายกับการศึกษาประเภทเพือการวิจัย คือ

ประกอบด้วย แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม ทฤษฎีประกอบ กรณีศึกษา 

การศกึษาข้อมลูและการศกึษาพืนที การแบ่งประเภท รวมถึงการประเมินคณุคา่ และเพิมส่วนของ

การจดัการเข้ามาเท่านนั 

 

 

 

ตาราง 11 โครงสร้างศกึษาประเภทเพือการจดัการ  
เนือหาทีเกียวข้อง รายชือการศกึษาประเภท

เพือการจัดการ ทฤษฎี

สากล 

ทฤษฎี

ประกอบ 

กรณีศึกษา การศึกษา

พืนที 

การ

แบง่

ประเภท 

การ

ประเมิน

คุณค่า 

กระบวนการ

ชุมชน 

แนว

ทางการ

จดัการ 

ปี พ.ศ. 2550         

Nantawan Muangyai 

Cultural landscape 

analysis of Doi Suthep-pui 

National Park, Chiang Mai 

        

ปี พ.ศ. 2551         

Nantawan Muangyai 

Cultural landacape 

management plan for 

cultural and historical 

tourism in palaces dating 

from King tama VI’S reign 

        

ปี พ.ศ. 2552         

สริินทพิย์ สนิแสงแก้ว แนว

ทางการปรับเปลียนภูมิทศัน์

วฒันธรรมตามโครงการนํา

ร่องการบริหารจดัการและ

พฒันาพืนทีการเกษตรเป็น

พืนทีรองรับนํานอง เพือ 

บรรเทาอุทกภยัตามแนว

พระราชดําริแก้มลงิ อําเภอ

บางบาล จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา 
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ภาสกร คําพแูสน แนว

ทางการจดัการภูมิทศัน์

วฒันธรรม  กรณีศึกษาชุมชน

ริมนําจนัทบรู จงัหวดั

จนัทบรีุ 

        

Jaray Suwannachart 

Cultural landscape 

management plan for 

tourism, case study of the 

songkhla and its 

associations 

        

ปี พ.ศ. 2553         

อรเอม ตงักิจงามวงศ์ ภูมิ

ทศัน์วฒันธรรมชายฝังทะเล 

แนวทางการอนรัุกษ์และ

จดัการทรัพยากร 

        

ศิรินนัทร์ อินกลอย โครงการ

ผงัภูมิทศัน์วฒันธรรมชุมชน

ริมคลองบางกอกใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร 

        

รนรงค์ ชมพพูนัธ์ แนว

ทางการจดัการภูมิทศัน์

วฒันธรรมและมรดกทาง

วฒันธรรม  กรณีศึกษา

เทศบาลนครลําปาง 

        

ปี พ.ศ. 2556         

ภาณรัุงษี เตือนโฮ้ง การ

จดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมคุ้ม

เจ้าหลวงเมืองแพร่เพือ

พฒันาแหลง่ทอ่งเทียวเชิง

วฒันธรรม 

        

ตาราง 5.9 โครงสร้างศึกษาประเภทเพือการจดัการ ทีมา : ผ้วิจยัู  
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5.2.4 การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยประเภทเพือกระบวนการชมุชน 

โครงสร้างของการศึกษาประเภทนีประกอบด้วย แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับภูมิทัศน์

วฒันธรรม และกระบวนการชมุชน รวมถึงกรณีศกึษาทงัไทยและต่างประเทศเพือให้เข้าใจถึงการ

จดัการภมิูทศัน์วฒันธรรมได้ดียิงขนึ 

 

ตาราง 12 โครงสร้างศกึษาประเภทเพือกระบวนการชมุชน  
เนือหาทีเกียวข้อง รายชือการศกึษาประเภท

เพือกระบวนการชุมชน ทฤษฎี

สากล 

ทฤษฎี

ประกอบ 

กรณีศึกษา การศึกษา

พืนที 

การ

แบง่

ประเภท 

การ

ประเมิน

คุณค่า 

กระบวนการ

ชุมชน 

แนว

ทางการ

จดัการ 

ปี พ.ศ. 2550         

อมรรัตน์ ลีเพญ็, ปราถนา 

มงคลทวชั, คมฤทธิ เฉียบ

แหลม รายงานผลการจดั

ฝึกอบรมหลกัสตูรการจดัการ

ภูมิทศัน์วฒันธรรม 

        

อมรรัตน์ ลีเพญ็, เกรียงไกร 

เกิดศิริ ภูมิทศัน์วฒันธรรม : 

การสมัมนาทางวชิาการเพือ

สร้างกระแสการรับรู้และ

เปิดตวัแนวร่วมเครือข่าย 

"การจดัการภูมิทศัน์

วฒันธรรมและการขจดัมล

ทศัน์ 

        

 

5.2.5 การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย ประเภทพิเศษ 

การศึกษาประเภทพิเศษเป็นการศึกษาทีมีผลงานจํานวนน้อย ทําให้ไม่สามารถระบุ

โครงสร้างได้อย่างชดัเจน อย่างไรก็ตามด้วยผลงานทีสืบค้นได้ยังสามารถเปรียบเทียบกับผลงาน

การศกึษาประเภทอืน ๆ ได้ดงันี 
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ตาราง 13 โครงสร้างศกึษาประเภทพิเศษ ทีมา : ผู้ วิจยั 
เนือหาทีเกียวข้อง รายชือการศกึษาประเภท

พเิศษ ทฤษฎี

สากล 

ทฤษฎี

ประกอบ 

กรณีศึกษา การศึกษา

พืนที 

การ

แบง่

ประเภท 

การ

ประเมิน

คุณค่า 

กระบวนการ

ชุมชน 

แนว

ทางการ

จดัการ 

ปี พ.ศ. 2551         

ฐาปนา บณุยประวติร, ปัทม์ 

ญาติมาก สถานการณ์ภูมิ

ทศัน์วฒันธรรมในประเทศ

ไทย 

        

 

 

5.3 องค์ประกอบของการศึกษาภมิทัศน์วัฒนธรรมแต่ละประเภทู  

จากการค้นคว้าพบว่า องค์ประกอบในการศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมแต่ละประเภทนันมี

ความแตกตา่งกันไปตามโครงสร้างและวตัถุประสงค์ ทฤษฎีประกอบ รวมถึงแนวทางการศึกษา

ของผู้ศกึษาเอง โดยสามารถเปรียบเทียบเพือแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดได้ดงันี 

5.3.1 องค์ประกอบของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทตําราภมิูทศัน์วฒันธรรม 

 องค์ประกอบของการศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมประเภทตําราภมิูทัศน์วฒันธรรมนันมัก

ประกอบไปด้วย ความหมายของภมิูทศัน์วฒันธรรมในหลาย ๆ แนวคิด ทังในระดบัสากล และใน

ประเทศไทย  การแบ่งประเภทภมิูทศัน์วฒันธรรม ทงัในระดบัสากล ในระดบัประเทศไทย รวมถึง

ผู้ เขียนเป็นผู้ กําหนดเอง ปัจจัยทีมีผลต่อการเกิดภูมิทัศน์วัฒนธรรม ความสําคัญของภูมิทัศน์

วฒันธรรม การศกึษาทงัในประเทศและต่างประเทศ การประเมินคณุค่า แนวทางการศึกษาและ

แนวทางการจดัการ ตลอดจนผลสมัฤทธิของการจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรม 

5.3.2 องค์ประกอบของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือการวิจยั 

องค์ประกอบของการศึกษาภมิูทัศน์วัฒนธรรมประเภทเพือการวิจัย จะเป็นการนําเอา

แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัภมิูทศัน์วฒันธรรมมาประยกุต์ใช้ร่วมกบัแนวคิดเฉพาะ เพือศกึษาพืนที

จนทราบถึงคณุคา่ของภมิูทศัน์วฒันธรรม รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ทีก่อให้เกิดภมิูทัศน์วฒันธรรมและ

การเปลียนแปลง โดยองค์ประกอบของการศกึษาประเภทนีประกอบไปด้วย แนวคิดเกียวกับภมิู-

ทศัน์วฒันธรรม แนวคิดเฉพาะ การศกึษาพืนทีในภาพรวม ประวตัิศาสตร์ การตงัถินฐานทีแบ่งเป็น 

ด้านการวางผงั และสถาปัตยกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมและศาสนา เศรษฐกิจและ

สงัคม การแบ่งประเภท ทังทีใช้เกณฑ์สากล และกําหนดเอง รวมถึงการประเมินคุณค่าทังทีใช้
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เกณฑ์สากล และกําหนดเองเช่นกัน นอกจากนันยังสามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อย คือ กลุ่ม

ภมิูศาสตร์ กลุม่ภมิูสถาปัตยกรรม กลุม่สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมพืนถิน รวมถึงกลุม่สงัคม 

5.3.3 องค์ประกอบของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือการจดัการ 

 องค์ประกอบของการศึกษาประเภทเพือการจัดการมีความคล้ายกับการศึกษาประเภท

เพือการวิจยั คือประกอบไปด้วยแนวคิดเกียวกบัภมิูทศัน์วฒันธรรม แนวคิดเฉพาะ การศกึษาพืนที

ในภาพรวม ประวัติศาสตร์ การตังถินฐานทีแบ่งเป็น ด้านการวางผัง และสถาปัตยกรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมและศาสนา เศรษฐกิจและสงัคม การแบ่งประเภท ทังทีใช้

เกณฑ์สากล และกําหนดเอง รวมถึงการประเมินคณุค่า เพียงแต่เพิมในส่วนของแนวทางการ

จดัการเข้ามา ทงัในด้านการวิเคราะห์ และการดําเนินการ นอกจากนนั การศกึษาในประเภทนี ยัง

สามารถแบ่งกลุม่ได้ดงันีคือ การจดัการพืนที และการจดัการท่องเทียว 

5.3.4 องค์ประกอบของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรม ประเภทเพือกระบวนการชมุชน 

 องค์ประกอบของการศึกษาประเภทเพือกระบวนการชุมชนประกอบไปด้วย แผนหรือ

กําหนดการในการอบรมหรือให้ความรู้เพือให้เกิดความเข้าใจ ในคณุคา่ของภมิูทศัน์วฒันธรรมของ

ชมุชน แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัภมิูทศัน์วฒันธรรม กรณีศึกษา รวมถึงผลการดําเนินการในแต่

ละพืนทีตวัอย่าง  

 5.3.5 องค์ประกอบของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทพิเศษ 

 สําหรับการศึกษาประเภทนีไม่สามารถสรุปองค์ประกอบเพือใช้เปรียบเทียบกันได้ โดย

ผลงานเท่าทีสืบค้นได้นนัประกอบไปด้วย การแบ่งประเภทการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศ

ไทย เพือให้เข้าใจภาพรวมในการศกึษาดียิงขนึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตาราง 14 องค์ประกอบของการศกึษาประเภทตําราภมิูทศัน์วฒันธรรม  
องค์ประกอบของการศกึษา 

การแบง่ประเภท กรณีศึกษา 

การอ้างอิง 
รายชือการศกึษา 

ความหมาย

ของ 

ภูมิทศัน์

วฒันธรรม 
ไทย สากล 

แบง่เอง 

ปัจจยัทีมีผล

ต่อการเกิด

ภูมิทศัน์

วฒันธรรม 

ความสําคญั 
ไทย สากล 

การ

ประเมิน

คุณค่า 

แนวทาง

การศึกษา

และจดัการ 

ผลสมัฤทธิ 

ปี พ.ศ. 2549            

วนดิา พงึสุนทร และคณะ แนวทางการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม            

ปี พ.ศ. 2550            

จุลสารอีโคโมส สงิหาคม 2007 ภูมิทศัน์วฒันธรรม?            

ปี พ.ศ. 2551            

นวนฐั โอศิริ ภูมิทศัน์วฒันธรรมเบืองต้น            

เกรียงไกร เกิดศิริ ชุมชนกบัภูมิทศัน์วฒันธรรม            

วนดิา พงึสุนทร และคณะ การจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมชุมชน            

ฐาปนา บณุยประวติร, ปัทม์ ญาติมาก ความหมายและแนวคิดของ

ภูมิทศัน์วฒันธรรม 
           

 
 

 

 

 

 

 

 



ตาราง 15 องค์ประกอบของการศกึษาประเภทเพือการวิจยั  

องค์ประกอบของการศึกษา 

แนวคิดทีเกียวข้อง ตวัแปรในการศึกษา 

การตงัถินฐาน 
การแบง่ประเภท การประเมินคุณค่า 

รายชือการศกึษา 
กลุม่ แนวคิด

หลกั 

แนวคิด

เฉพาะ 

สภาพ

ทวัไป 
ประวตัิศาสตร์ 

ผงั สถาปัตยกรรม 

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี

วฒันธรรมศาสนา 

เศรษฐกิจและ

สงัคม 
เกณฑ์

สากล 

กําหนด

เอง 

เกณฑ์

สากล 

กําหนด

เอง 

ปี พ.ศ. 2536              

มรรษธรณ พฤกตะวนั 

ภูมิทศัน์วฒันธรรมบ้าน

ทา่วดั 

ภูมิศาสตร์             

ปี พ.ศ. 2538              

วนมพร พาหะนชิย์ 

ผลกระทบจากการทํา

เกลือต่อภูมิทศัน์

วฒันธรรมบริเวณลุม่นํ

เสียว ในเขต

อําเภอบรบือ จงัหวดั

มหาสารคาม 

 

 

ภูมิศาสตร์  
การทํา

เกลือ 
          

ปี พ.ศ. 2539              

กิตติมา นวลจนัทร์ ภูมิ

ทศัน์วฒันธรรมศาลปู่

ตา ตําบลท่าขอนยาง 

อําเภอกนัทรวชิยั 

จงัหวดัมหาสารคาม 

ภูมิศาสตร์  
ศาลปู่

ตา 
          



ปี พ.ศ. 2541              

พทัยา อรรคอํานวย 

การศึกษาภูมิทศัน์

วฒันธรรมบริเวณเขือน

ลําปาว อําเภอเมือง 

จงัหวดักาฬสินธุ์ 

ภูมิศาสตร์             

ยอดชาย พลหาญ ภูมิ

ทศัน์วฒันธรรมชุมชน

กบัการพฒันาริมฝัง

หนองหาน จงัหวดั

สกลนคร 

ภูมิศาสตร์             

ปี พ.ศ. 2548              

อริยา อรุณินท์ เทศการ

งานเมือง 
สงัคม             

เกรียงไกร เกิดศิริ วดัพ ู 

มรดกโลกทางภูมิทศัน์

วฒันธรรมแหง่เมือง

จําปาสกั 

สถาปัตยกรรม

พืนถิน 
            

อิษฏ์ ปักกนัต์ธร ภูมิ

ทศัน์วฒันธรรมกบังาน

สถาปัตยกรรมพืนถิน

เผา่กระตู้  เมืองบาเจียง 

แขวงจําปาสกั 

สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

สถาปัตยกรรม

พืนถิน 
            



ปี พ.ศ. 2549              

ศรันย์ สมนัตรัฐ, 

คทัลียา นพรัตนนา

ภรณ์ บณิฑบาตเรือ 

ภูมิศาสตร์  

การ

บณิ 

ฑบาต 

          

เกรียงไกร เกิดศิริ เชียง

ตุง : ภูมิทศัน์วฒันธรรม

เมืองโบราณและ

องค์ประกอบของเมือง

ร่วมวฒันธรรมล้านนา 

สถาปัตยกรรม

พืนถิน 
            

วีระพนัธ์ ชินวตัร ภูมิ

ทศัน์วฒันธรรมทสัมั

พนัธ์กบัเมืองเก่าเชียง

แสน: การสือ

ความหมายและการ

อนรัุกษ์มรดกทีถูกลืม 

สถาปัตยกรรม

พืนถิน 
            

ปี พ.ศ. 2550              

Weeraphan 

Shinawatra The 

cultural landscape 

associated with the 

old town Chiang 

Saen: The 

interpretation and 

Conservation of 

forgotten heritage 

 

สถาปัตยกรรม

พืนถิน 
            



ปี พ.ศ. 2551              

สทุธิพร ปรีชา 

การศึกษาองค์ประกอบ

และกระบวนการ

จดัการภูมิทศัน์

วฒันธรรม เพือการ

วางแผนพฒันาชุมชน

ตลาดคลองสวน 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ภูมิ

สถาปัตยกรรม 
 

การ

พฒันา

อย่าง

ยงัยืน 

          

Kreangkrai Kirdsiri 

Cultural landscape 

and vernacular 

architecture in 

historic town of Keng 

Tung, Shan stage, 

Myanmar 

สถาปัตยกรรม

พืนถิน 
 

สถาปัต

-ยกรรม

พืนถิน 

          

ปี พ.ศ. 2552              

กุลวดี หนัทาชีวะ ภูมิ

ทศัน์วฒันธรรมของ

ชุมชนริมคลองบางกอก

น้อยตอนบน จงัหวดั

นนทบรีุ 

 

 

 

 

ภูมิ

สถาปัตยกรรม 
 

ชุมชน

ริมนํา 
          



พชัร อาจสาลี ภูมิทศัน์

วฒันธรรมของชุมชนริม

คลองอ้อมนนท์ อําเภอ

บางใหญ่ จงัหวดั

นนทบรีุ 

ภูมิ

สถาปัตยกรรม 
 

ชุมชน

ริมนํา 
          

วรนชุ จําปานลิ ภูมิ

ทศัน์วฒันธรรมของ

ชุมชนริมนําบ้านหนอ

บวั บ้านวงัหลมุพอง 

และบ้านปทมุทอง 

จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

ภูมิ

สถาปัตยกรรม 
 

ชุมชน

ริมนํา 
          

ศรันย์ สมนัตรัฐ ภูมิ

ทศัน์วฒันธรรม

สมัพนัธภาพนวตกรรม

ประเพณีบิณฑบาตทาง

นํา 

ภูมิศาสตร์             

ศรันย์ สมนัตรัฐ, อรเอม 

ตงักิจงามวงศ์, ศน ิลมิ

ทองกุล, โอฬาร เจริญ

ชยั, ภวนิท์ สริิสาลี การ

เลียงนกนางแอ่นรัง 

จากมุมภูมิทศัน์

วฒันธรรมสะท้อนคิด 

 

 

 

ภูมิศาสตร์  

ชีว 

วทิยา

นกนาง 

แอ่น 

          



ปี พ.ศ. 2553              

สพุฒัน์ บณุยฤทธิกิจ 

ภูมิทศัน์วฒันธรรมเรือน

เฝ้าอาศยัชวัคราวในนํา 

สถาปัตยกรรม

พืนถิน 
            

ศรันย์ สมนัตรัฐ ความ

มนัคงและยงัยืนอนั

เนืองมาจากภูมิทศัน์

วฒันธรรมตาลโตนด

และการใช้ในเคหะพืน

ถิน 

สถาปัตยกรรม

พืนถิน 
 

ตาล 

โตนด 
          

อิสรชยั บรูณอรรจน์ 

ความแปรเปลียนของ

ภูมิทศัน์วฒันธรรม

ชุมชนริมนําแม่กลอง

จงัหวดัสมุทรสงคราม 

สถาปัตยกรรม

พืนถิน 
            

เจษฏ์ศิริ เถือนมูลละ 

การศึกษาองค์ประกอบ

ทางภูมิทศัน์วฒันธรรม 

กรณีศึกษา  ชุมชนภูไท

บ้านโคกโก่ง จงัหวดั

กาฬสนิธุ์ 

 

 

 

 

 

สถาปัตยกรรม

พืนถิน 
 

การ

พฒันา

อย่าง

ยงัยืน 

          



ยอดชาย พลหาญ การ

อนรัุกษ์ฟืนฟูและ

พฒันาภูมิทศัน์

วฒันธรรมป่าบุง่ป่า

ทามลุม่นําชีโดยการมี 

สว่นร่วมของชุมชน 

ภูมิศาสตร์  

การ

ฟืนฟู

สภาพ

ป่า 

          

ปี พ.ศ. 2554              

กองบรรณาธิการ 

วารสารธรรมชาติและ

สงิแวดล้อมของ

ประเทศไทย ชุมชนกุฎี

จีนกบัภูมิทศัน์

วฒันธรรมบางกอก 

สงัคมศาสตร์             

Suthi 

Wongmongkondate 

Cultural landscape 

Study of the old  

Phuket town 

สถาปัตยกรรม

พืนถิน 
            

ปี พ.ศ. 2555              

ภรณี จําปาทอง คุณค่า

และความสําคญัของ

ภูมิทศัน์วฒันธรรมนา

เกลือ กรณีศึกษา 

อําเภอบ้านแหลม 

จงัหวดัเพชรบรีุ 

 

ภูมิ

สถาปัตยกรรม 
            



ปี พ.ศ. 2556              

Supot Thaisuriya The 

study potential of 

cultural landscape 

cultural tourism 

development of 

Bangluang 

community, Nakhon 

Pathom province 

ภูมิศาสตร์  

การ

ทอ่ง 

เทียว

อย่าง

ยงัยืน 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตาราง 16 องค์ประกอบของการศกึษาประเภทเพือการจดัการ 
องค์ประกอบในการศกึษา 

แนวคิดที

เกียวข้อง 
ตวัแปรในการศึกษา การแบง่ประเภท การประเมินคุณค่า แนวทางการจดัการ 

การตงัถินฐาน การดําเนินการ 
รายชือการศกึษา 

กลุม่ แนว

คิด

หลกั 

แนวคิด

เฉพาะ 

สภาพ

ทวัไป 

ประวตัิ

ศาสตร์ ผงั 
สถาปัตย- 

กรรม 

ขนบธรรมเนียม

ประเพณี

วฒันธรรม 

เศรษฐกิจ

และ

สงัคม 

เกณฑ์

สากล 

กําหนด

เอง 

เกณฑ์

สากล 

กําหนด

เอง 

การ

วเิคราะห์ กายภาพ 
การ

บริหาร 

ปี พ.ศ. 2550                 

Nantawan Muangyai 

Cultural landscape 

analysis of Doi 

Suthep-pui National 

Park, Chiang Mai 

การ

จดัการ

พืนที 

 
พพิธิ 

ภณัฑ์ 
          SWOT   

ปี พ.ศ. 2551                 

Nantawan Muangyai 

Cultural landacape 

management plan for 

cultural and historical 

tourism in palaces 

dating from King 

Rama VI’S reign 

 

 

 

 

 

การ

ทอ่ง 

เทียว 

            SWOT   



ปี พ.ศ. 2552                 

สริินทพิย์ สนิแสงแก้ว 

แนวทางการ

ปรับเปลียนภูมิทศัน์

วฒันธรรมตาม

โครงการนําร่องการ

บริหารจดัการและ

พฒันาพืนทีการเกษตร

เป็นพืนทีรองรับนํานอง

เพือบรรเทาอุทกภยั

ตามแนวพระราชดําริ

แก้มลงิ อําเภอบางบาล 

จงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา 

การ

จดัการ

พืนที 

               

ภาสกร คําพแูสน แนว

ทางการจดัการภูมิทศัน์

วฒันธรรม  กรณีศึกษา

ชุมชนริมนําจนัทบรู

จงัหวดัจนัทบรีุ 

การ

จดัการ

พืนที 

            SWOT   

Jaray Suwannachart 

Cultural landscape 

management plan for 

tourism, case study 

of the songkhla and 

its associations 

 

การ

ทอ่ง 

เทียว 

 

การ

ทอ่ง 

เทียว

เชิง

วฒัน 

-ธรรม 

          SWOT   



ปี พ.ศ. 2553                 

อรเอม ตงักิจงามวงศ์ 

ภูมิทศัน์วฒันธรรม

ชายฝังทะเล แนว

ทางการอนรัุกษ์และ

จดัการทรัพยากร 

การ

จดัการ

พืนที 

               

ศิรินนัทร์ อินกลอย 

โครงการผงัภูมิทศัน์

วฒันธรรมชุมชนริม

คลองบางกอกใหญ่ 

กรุงเทพมหานคร 

การ

จดัการ

พืนที 

            SWOT   

รณรงค์ ชมพพูนัธ์ แนว

ทางการจดัการภูมิทศัน์

วฒันธรรมและมรดก

ทางวฒันธรรม  

กรณีศึกษาเทศบาล

นครลําปาง 

การ

จดัการ

พืนที 

 

การ

จดัการ

มรดก

ทางวฒั 

-นธรรม 

          SWOT   

ปี พ.ศ. 2556                 

ภาณรัุงษี เตือนโฮ้ง การ

จดัการภูมิทศัน์

วฒันธรรมคุ้มเจ้าหลวง

เมืองแพร่เพือพฒันา

แหลง่ทอ่งเทียวเชิง

วฒันธรรม 

การ

ทอ่ง 

เทียว 

 

การ

ทอ่ง 

เทียว

เชิง

วฒัน 

-ธรรม 

          SWOT   

 

 



 

 

 

 

 

ตาราง 17 องค์ประกอบของการศกึษาประเภทเพือกระบวนการชมุชน  

องค์ประกอบในการศึกษา 

กรณีศกึษา รายชือการศึกษา 
กําหนดการและแผนกิจกรรม แนวคิดเกียวกบัภูมิทศัน์วฒันธรรม 

ไทย สากล 
ผลการดําเนินการในแต่ละพืนที 

ปี พ.ศ. 2550      

อมรรัตน์ ลีเพญ็, ปราถนา มงคลทวชั, คมฤทธิ 

เฉียบแหลม รายงานผลการจดัฝึกอบรม

หลกัสตูรการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม 

     

อมรรัตน์ ลีเพญ็, เกรียงไกร เกิดศิริ ภูมิทศัน์

วฒันธรรม : การสมัมนาทางวชิาการเพือสร้าง

กระแสการรับรู้และเปิดตวัแนวร่วมเครือข่าย 

"การจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมและการขจดัมล

ทศัน์ 
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5.4 สรุปประเภทของการศึกษาภมิทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทยู  

 จากการค้นคว้าผลงานเกียวกับการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทย ในด้าน

วตัถุประสงค์ โครงสร้าง และองค์ประกอบนัน ทําให้สามารถแบ่งประเภทของการศึกษาได้ด้วย

วัตถุประสงค์ รวมถึงแบ่งกลุ่มย่อยในแต่ละประเภทได้ด้วยโครงสร้างและองค์ประกอบ ซึง

การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยนนัสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทดงัตอ่ไปนี 

 5.4.1 การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทตําราภมิูทศัน์วฒันธรรม การศึกษาประเภทนี

จะเป็นการรวบรวมเอาแนวคิดต่าง ๆ เกียวกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมทังในระดับสากล และใน

ระดบัประเทศไทย เพือเป็นแนวทางในการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมสําหรับการศกึษาประเภทอืน ๆ 

โดยโครงสร้างมกัมีสว่นของแนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัความหมายของภมิูทศัน์วฒันธรรม การแบง่

ประเภท การศกึษา การประเมินคณุค่า รวมถึงแนวทางการจัดการเป็นองค์ประกอบ ผลงานบาง

ชินยงัมีการแบ่งประเภทของภมิูทศัน์วฒันธรรมโดยผู้เขียนเอง และอาจมีการเสนอกรณีศึกษาทีมี

ความสอดคล้องกบัการแบ่งประเภทดงักลา่ว 

 5.4.2 การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือการวิจยั เป็นการนําเอาแนวคิดและทฤษฎี

เกียวกบัภมิูทศัน์วฒันธรรมมาศึกษาพืนที โดยมีวตัถุประสงค์เพือศึกษาถึงภมิูทัศน์วฒันธรรมใน

พืนทีตา่ง ๆ ศกึษาคณุคา่ หรือการเปลียนแปลงและผลกระทบตอ่ภมิูทศัน์วฒันธรรม เป็นต้น โดยมี

โครงสร้างทีประกอบไปด้วยการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับภมิูทัศน์วฒันธรรม การศึกษา

พืนทีในประเด็นต่าง ๆ และอาจรวมไปถึงการประเมินคณุค่าของพืนที นอกจากนัน การศึกษา

ประเภทนียังแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มย่อยคือ กลุ่มภมิูศาสตร์ ทีมีการศึกษาภาพรวมของพืนที การใช้

ประโยชน์ทีดิน ประชากร การคมนาคม ชมุชน และข้อมลูอืน ๆ ตามแต่ละพืนทีเป็นองค์ประกอบ

ในการศกึษา กลุม่ภมิูสถาปัตยกรรมและการออกแบบชมุชนเมือง ทีมีการศกึษาภาพรวมของพืนที

ร่วมกับเ รืองของสุนทรียภาพมาเป็นองค์ประกอบในการศึกษา กลุ่มสถาปัตยกรรม และ

สถาปัตยกรรมพืนถิน ทีมีการศึกษาเน้นด้านสถาปัตยกรรม ชุมชน และประวัติศาสตร์เป็น

องค์ประกอบ รวมถึงกลุม่สงัคม ทีมีการศกึษาเน้นเกียวกบัประเพณีวฒันธรรม วิถีชีวิต และสภาพ

เศรษฐกิจสงัคมเป็นองค์ประกอบ 

 5.4.3 การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือการจัดการ มีวตัถุประสงค์เพือเสนอแนว

ทางการจดัการสําหรับภมิูทศัน์วฒันธรรม โดยมีโครงสร้างในการศกึษาคล้ายกบัการศกึษาภมิูทศัน์

วฒันธรรมประเภทเพือการวิจยั และเพิมเติมสว่นของการวิเคราะห์และแนวทางการจัดการเข้ามา 
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แตมี่การแบ่งกลุม่ย่อยทีตา่งกนัออกไป โดยแบ่งได้เป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่การจดัการเพือให้เกิดความ

ยงัยืนของภมิูทศัน์วฒันธรรม หรือการจัดการพืนที โดยจะมุ่งเน้นให้เกิดการรักษาหรือใช้ภมิูทัศน์

วฒันธรรมนัน ๆ อย่างยังยืน และกลุ่มการศึกษาเพือการจัดการท่องเทียว โดยมุ่งเน้นให้เกิด

กิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทการท่องเทียวในภมิูทศัน์วฒันธรรม 

 5.4.4 การศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมประเภทเพือกระบวนการชุมชน เป็นการศึกษาที

มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจถึงคณุค่าของภูมิทัศน์วฒันธรรมในชุมชน การศึกษาประเภทนีมักมี

โครงสร้างซึงมีแนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัภมิูทศัน์วฒันธรรม กระบวนการชมุชน ผลการดาํเนินงาน 

รวมถึงกรณีศกึษาทีอาจนํามาปรับใช้กบัแตล่ะพืนทีเป็นองค์ประกอบ 

 5.4.5 การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทพิเศษ คือการศึกษาทีมีวตัถุประสงค์แตกต่าง

ไปจากการศึกษาประเภทอืน ๆ ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาภาพรวมของการศึกษาภูมิทัศน์

วฒันธรรมในประเทศไทย เป็นต้น 

 

5.5 แนวโน้มของการศึกษาภมิทัู ศน์วัฒนธรรมในประเทศไทย 

 จากการศึกษาทีผ่านมา ทําให้เกิดความเข้าใจถึงการศึกษาภมิูทัศน์วัฒนธรรมประเภท 

ตา่ง ๆ ทีแบ่งตามวตัถปุระสงค์ โครงสร้าง และองค์ประกอบ อย่างไรก็ตามเพือให้เกิดความเข้าใจ

ในภาพรวมของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย ว่ามีทิศทางอย่างไร ได้รับความนิยม

เพิมขึน หรือลดความนิยมลงไปแล้ว ผลงานประเภทไหนได้รับความนิยมมากทีสุด หรือแหล่ง

เผยแพร่ผลงานใดทําการเผยแพร่ผลงานมากทีสดุ  ดงันนั จึงต้องมีการศกึษาแนวโน้มด้านจํานวน

รวมถึงการเผยแพร่เทียบกบัช่วงเวลา โดยสามารถแบ่งเป็นแนวโน้มในประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี 

 5.5.1 แนวโน้มเกียวกบัความนิยมในการศกึษาแตล่ะประเภท 

 จากการค้นคว้าเอกสารการศึกษาภมิูทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทยนัน จะเห็นได้ว่ามี

ความหลากหลายโดยสามารถแบ่งได้ถึง 5 ประเภท อย่างไรก็ตาม การศกึษาแตล่ะประเภทก็ได้รับ

ความนิยมไมเ่ท่ากนั ซึงจะเห็นได้จากตารางดงัตอ่ไปนี 

ตาราง 18 จํานวนการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมแตล่ะประเภท  
ประเภทของการศกึษา รายละเอียดและจาํนวน 

การศึกษาประเภทตําราภูมิทศัน์วฒันธรรม 6 

การศึกษาประเภทเพือการวจิยั 31(ภูมิศาสตร์ 9, ภูมิสถาปัตยกรรม 8, พืนถิน 13, สงัคม 1) 

การศึกษาประเภทเพือการจดัการ 9 (การจดัการพืนที 6, การจดัการเพือการทอ่งเทียว 3) 

การศึกษาประเภทกระบวนการชุมชน 2 

การศึกษาประเภทพเิศษ 1 
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 จากตารางที 5.16 จะเห็นได้ว่า การศึกษาภูมิทัศน์วฒันธรรมประเภทเพือการวิจัยนัน 

ได้รับความนิยมมากทีสดุ นอกจากนนั กลุม่สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมพืนถินนัน ยังได้รับ

ความนิยมมากทีสุดเมือเทียบกันในทังการศึกษาประเภทเดียวกัน และในทุกประเภท ส่วน

การศกึษาทีได้รับความนิยมรองลงมาคือการศกึษาประเภทเพือการจดัการ และประเภทตําราภมิู-

ทศัน์วฒันธรรม สว่นการศกึษาประเภทพิเศษนนัมีผลงานน้อยทีสดุ 

 5.5.2 แนวโน้มของการเผยแพร่ผลงานการศกึษาในแตล่ะปี 

 การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมนนัสามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วงหลกั ๆ คือ การศึกษาช่วงก่อน

ปี พ.ศ. 2548 และช่วงตงัแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การเผยแพร่ผลงานในปี

ตา่ง ๆ ก็มีความแตกตา่งกนั ซึงสามารถแสดงโดยตารางตอ่ไปนี 

ตาราง 19 แนวโน้มของการเผยแพร่ผลงานในแตล่ะปี  
ตารางแสดงแนวโน้มของการเผยแพร่ผลงานการศกึษาภูมิทัศน์วัฒนะรรมในแต่ละปี 

ประเภทของการศกึษา รายละเอียด และจาํนวน 

การศกึษาประเภทเพือการวิจัย 

การศกึษา

ประเภทเพือ

การจัดการ ปี พ.ศ. 

การศกึษา

ประเภท

ตาํราภูมิ

ทัศน์

วัฒนธรรม 
ภูมิศาสตร์ 

ภูมิ

สถาปัต

-ยกรรม 

พืน

ถนิ 
สังคม 

พืน

ที 

ท่อง 

เทียว 

การศกึษา

ประเภท

กระบวน 

การชุมชน 

การศกึษา

ประเภท

พเิศษ 

รวม 

2536  1        1 

2538  1        1 

2539  1        1 

2541  2        2 

2548*    2 1     3 

2549 1  1 2      4 

2550 1 1  3  1  2  8 

2551 4  1 1   1  1 8 

2552  1 4   2 1   8 

2553  1  4  3    8 

2554    1 1     2 

2555   1       1 

2556  1     1   2 

รวม 6 9 7 13 2 6 3 2 1 49 

 จากตาราง 5.17 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า  จํานวนผลงานทีมีการเผยแพร่ในช่วงก่อนปี 

พ.ศ. 2548 และช่วงตงัแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบันนัน มีความแตกต่างกันมาก  นอกจากนัน 

การศกึษาภมิูทัศน์วฒันธรรมในประเทศไทยยังได้รับความนิยมมากในช่วง พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 
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2553 อนัจะเห็นได้จากจํานวนผลงานทีมีการเผยแพร่ โดยมีผลงานประเภทการศึกษาภมิูทัศน์

วัฒนธรรมเพือการวิจัยกลุ่มของภูมิสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง รวมถึงกลุ่ม

สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมพืนถินได้รับความนิยมมากทีสุดในช่วงเวลาดังกล่าว 

เช่นเดียวกบั ผลงานประเภทตําราภมิูทศัน์วฒันธรรม อย่างไรก็ตาม หลงัปี พ.ศ. 2553 การศึกษา

ภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยมีแนวโน้มลดความนิยมลงไป ซึงจะเห็นได้จากจํานวนผลงานที

ถกูเผยแพร่ ซึงมีจํานวนทีลดลง 

 5.5.3 แนวโน้มของการเผยแพร่ผลงานโดยหน่วยงานตา่ง ๆ 

 นอกจากจํานวนการเผยแพร่ทีมีความแตกต่างกันในแต่ละปีแล้ว หน่วยงานต่าง ๆ ที

เผยแพร่ผลงานก็มีจํานวนผลงานต่างกันไป ทังในด้านจํานวนและประเภท ยกตัวอย่างเช่น 

มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม เป็นต้น โดยมีหน่วยงานทีทําการเผยแพร่ผลงานดงัตอ่ไปนี 

ตาราง 20 แนวโน้มของการเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
ตารางแสดงแนวโน้มของการเผยแพร่ผลงานการศกึษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมในแต่ละปี 

ประเภทของการศกึษา รายละเอียด และจาํนวน 

การศกึษาประเภทเพือการวิจัย 

การศกึษา

ประเภทเพือ

การจัดการ ปี พ.ศ. 

การศกึษา

ประเภท

ตาํราภูมิ

ทัศน์

วัฒนธรรม 
ภูมิศาสตร์ 

ภูมิ

สถาปัต

-ยกรรม 

พืน

ถนิ 
สังคม 

พืน

ที 

ท่อง 

เทียว 

การศกึษา

ประเภท

กระบวน 

การชุมชน 

การศกึษา

ประเภท

พเิศษ 

รวม 

2536  1        1 

2538  1        1 

2539  1        1 

2541  2        2 

2548*           

2549           

2550           

2551           

2552           

2553  1        1 

2554           

2555           

2556           

รวม  6        6 
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ตาราง 21 แนวโน้มของการเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลยัศิลปากร 
ตารางแสดงแนวโน้มของการเผยแพร่ผลงานการศกึษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมในแต่ละปี 

ประเภทของการศกึษา รายละเอียด และจาํนวน 

การศกึษาประเภทเพือการวิจัย 

การศกึษา

ประเภทเพือ

การจัดการ ปี พ.ศ. 

การศกึษา

ประเภท

ตาํราภูมิ

ทัศน์

วัฒนธรรม 
ภูมิศาสตร์ 

ภูมิ

สถาปัต

-ยกรรม 

พืน

ถนิ 
สังคม 

พืน

ที 

ท่อง 

เทียว 

การศกึษา

ประเภท

กระบวน 

การชุมชน 

การศกึษา

ประเภท

พเิศษ 

รวม 

2536           

2538           

2539           

2541           

2548*    2      2 

2549 1   2      3 

2550   1 2  1  1  5 

2551 2  1 2  1  1  7 

2552  1    1 1   3 

2553    2  2    4 

2554    2      2 

2555   1       1 

2556  1        1 

รวม 3 2 3 12  5 1 2  27 
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ตาราง 22 แนวโน้มของการเผยแพร่ผลงานของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
ตารางแสดงแนวโน้มของการเผยแพร่ผลงานการศกึษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมในแต่ละปี 

ประเภทของการศกึษา รายละเอียด และจาํนวน 

การศกึษาประเภทเพือการวิจัย 

การศกึษา

ประเภทเพือ

การจัดการ ปี พ.ศ. 

การศกึษา

ประเภท

ตาํราภูมิ

ทัศน์

วัฒนธรรม 
ภูมิศาสตร์ 

ภูมิ

สถาปัต

-ยกรรม 

พืน

ถนิ 
สังคม 

พืน

ที 

ท่อง 

เทียว 

การศกึษา

ประเภท

กระบวน 

การชุมชน 

การศกึษา

ประเภท

พเิศษ 

รวม 

2536           

2538           

2539           

2541           

2548*     1     1 

2549           

2550           

2551 1         1 

2552   3   1    4 

2553    1      1 

2554           

2555           

2556           

รวม 1  3 1 1 1    7 
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ตาราง 23 แนวโน้มของการเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
ตารางแสดงแนวโน้มของการเผยแพร่ผลงานการศกึษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมในแต่ละปี 

ประเภทของการศกึษา รายละเอียด และจาํนวน 

การศกึษาประเภทเพือการวิจัย 

การศกึษา

ประเภทเพือ

การจัดการ ปี พ.ศ. 

การศกึษา

ประเภท

ตาํราภูมิ

ทัศน์

วัฒนธรรม 
ภูมิศาสตร์ 

ภูมิ

สถาปัต

-ยกรรม 

พืน

ถนิ 
สังคม 

พืน

ที 

ท่อง 

เทียว 

การศกึษา

ประเภท

กระบวน 

การชุมชน 

การศกึษา

ประเภท

พเิศษ 

รวม 

2536           

2538           

2539           

2541           

2548*           

2549  1        1 

2550           

2551           

2552  1        1 

2553    1  1    2 

2554     1     1 

2555           

2556           

รวม  2  1 1 1    5 
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ตาราง 24 แนวโน้มของการเผยแพร่ผลงานของแหลง่ทีมาอืนๆ 
ตารางแสดงแนวโน้มของการเผยแพร่ผลงานการศกึษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมในแต่ละปี 

ประเภทของการศกึษา รายละเอียด และจาํนวน 

การศกึษาประเภทเพือการวิจัย 

การศกึษา

ประเภทเพือ

การจัดการ ปี พ.ศ. 

การศกึษา

ประเภท

ตาํราภูมิ

ทัศน์

วัฒนธรรม 
ภูมิศาสตร์ 

ภูมิ

สถาปัต

-ยกรรม 

พืน

ถนิ 
สังคม 

พืน

ที 

ท่อง 

เทียว 

การศกึษา

ประเภท

กระบวน 

การชุมชน 

การศกึษา

ประเภท

พเิศษ 

รวม 

2536           

2538           

2539           

2541           

2548*           

2549           

2550 1         1 

2551 1        1 2 

2552           

2553           

2554           

2555           

2556       1   1 

รวม 2      1  1 4 

  

จากตารางตา่ง ๆ เกียวกบัแนวโน้มการเผยแพร่ผลงานของแหล่งต่าง ๆ จะเห็นว่า แต่ละ

หน่วยงานนนัมีความถีในการเผยแพร่ผลงานและเชียวชาญแตกต่างกันไป หน่วยงานแรกทีเริมมี

การเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมคือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเป็น

ผลงานประเภทเพือการวิจยัในกลุม่ภมิูศาสตร์ สว่นหน่วยงานทีเผยแพร่ผลงานการศกึษามากทีสดุ

คือมหาวิทยาลยัศิลปากร โดยเผยแพร่ผลงานทงัในประเภทตําราภมิูทัศน์วฒันธรรม ประเภทเพือ

การวิจัย โดยเฉพาะกลุ่มสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมพืนถินนันจะมีจํานวนผลงานทีถูก

เผยแพร่มากทีสดุ ประเภทการจัดการพืนที รวมถึงประเภทกระบวนการชุมชน ส่วนจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์นันมีผลงานการศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมอยู่บ้าง 

และผลงานมีความหลากหลาย ส่วนแหล่งอืน ๆ ทีมีการเผยแพร่ เช่น หน่วยงานเกียวกับการ

อนรัุกษ์ตา่ง ๆ หรือนกัวิชาการอิสระ ก็มีจํานวนน้อย 
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 โดยสรุปแล้ว แนวโน้มในการศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมในประเทศไทยนันมีประเภทของ

การศกึษาทีหลากหลาย นอกจากนนั การศกึษาประเภททีได้รับความนิยมมากทีสดุคือการศึกษา

ประเภทเพือการวิจยั โดยเฉพาะกลุม่ของสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมพืนถิน ซึงโดยส่วนมาก

ถกูเผยแพร่จากมหาวิทยาลยัศิลปากร อย่างไรก็ตาม การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย

นนัเริมต้นมาตงัแตปี่ พ.ศ. 2536 จนมาถึงปี พ.ศ. 2548 ทีการศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมเริมได้รับ

ความนิยม และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงพ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2553 แตใ่นช่วงหลงัพ.ศ. 

2553 จนถึงปัจจุบัน การศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมในประเทศไทยก็เริมไม่ได้รับความนิยม จนมี

จํานวนผลงานทีเผยแพร่น้อยลงอย่างเห็นได้ชดั  

 

5.6 ข้อเสนอเพือการศึกษาภมิทัศน์วัฒนธรรมในภาพรวมู  

 เพือให้เกิดความหลากหลายและความลกึซึงในการศกึษา รวมถึงก่อให้เกิดความเข้าใจตอ่

คณุคา่ของภมิูทศัน์วฒันธรรม ดงันนั จึงเสนอแนวทางการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย

เพือให้เกิดผลดงัทีกลา่วมาแล้วข้างต้นดงันี 

 สําหรับการศึกษาในภาพรวม ผลงานการศึกษาควรมีความหลากหลายและมีจํานวนที

เหมาะสมสอดคล้อง โดยเสนอให้หน่วยงานทีเกียวข้องกับการศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมเผยแพร่

ผลงานอย่างน้อย 1 ชิน ตอ่ทีตอ่ปี เพือให้เกิดความหลากหลายและตอ่เนืองของการศกึษา 

 นอกจากการเผยแพร่ผลงาน 1 ชินตอ่ 1 ปีแล้ว ผลงานดงักล่าวควรมีความเฉพาะเจาะจง

ในการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมบางประเภท เพือให้เกิดความเชียวชาญในการศึกษาดียิงขึน และ

ควรส่งเสริมให้มีกระบวนการชุมชนประกอบอยู่ในทุกการศึกษา เพือให้เกิดความตระหนักถึง

คณุค่าของภมิูทัศน์วฒันธรรมของชุมชน และอาจทําให้ได้แนวทางใหม่ ๆ ในการศึกษาภมิูทัศน์

วฒันธรรมอีกด้วย 

 

5.7 ข้อเสนอแนะในการศึกษาภมิทัศน์วัฒนธรรมแต่ละประเภทู  

 5.7.1 ข้อเสนอแนะในการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทตําราภมิูทศัน์วฒันธรรม 

 การศกึษาประเภทนีควรสง่เสริมและพัฒนาให้มีความเฉพาะเจาะจงมากยิงขึน เพือเป็น

แนวทางในการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมประเภทอืน ๆ ต่อไป โดยเสนอให้ทุกหน่วยงานหรือ

สถาบนัทีเกียวข้องกบัการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรม มีการศึกษาประเภทตําราภมิูทัศน์วฒันธรรม

เป็นของตัวเองอย่างน้อย 1 ชิน โดยองค์ประกอบควรมีความเฉพาะตัว เหมาะสมกับความ

เชียวชาญของหน่วยงานหรือสถาบนันนั ๆ ทงัการให้ความหมายของภมิูทัศน์วฒันธรรม การแบ่ง

ประเภท การศกึษา การประเมินคณุคา่ และแนวทางการจดัการ 
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5.7.2 ข้อเสนอแนะในการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือการวิจยั 

 การศกึษาประเภทนีมีจํานวนคอ่นข้างมากและมีแนวทางทีหลากหลายโดยสามารถแบ่ง

ได้ถึง 4 กลุม่ตามทีกล่าวมาแล้วข้างต้น ดงันัน จึงควรมีแนวทางการศึกษาทีชัดเจนยิงขึนเพือให้

ง่ายต่อการศึกษา เช่น กลุ่มภูมิศาสตร์เน้นการศึกษาสภาพทัวไปและการเปลียนแปลง กลุ่ม       

ภมิูสถาปัตยกรรมศกึษาสภาพทวัไป มมุมองและความงาม กลุม่สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม

พืนถินเน้นการศึกษาประวัติศาสตร์  ผังและสถาปัตยกรรม กลุ่มสังคมเ น้นการศึกษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมศาสนา และเศรษฐกิจรวมถึงสภาพสังคมปัจจุบัน  เป็นต้น 

นอกจากนนัควรมีการใช้เกณฑ์การแบ่งประเภททีเหมือนกัน เพือให้เกิดการเปรียบเทียบจนเห็น

ความชดัเจนในการศกึษา 

5.7.3 ข้อเสนอแนะในการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือการจดัการ 

 การศกึษาประเภทนีแม้มีความคล้ายกับการศึกษาประเภทเพือการวิจัย แต่เพิมส่วนของ

การวิเคราะห์และแนวทางการจดัการเข้ามา รวมทังการแบ่งกลุ่มย่อยทีไม่เหมือนกัน คือแบ่งเป็น 

การจดัการพืนที และการจดัการเพือการท่องเทียว อย่างไรก็ตามการศกึษาประเภทนีควรเพิมส่วน

ของกระบวนการชมุชนเพือให้เกิดความยงัยืน หรืออย่างน้อยได้รับทราบถึงความคิดเห็นของชมุชน

ในภมิูทศัน์วฒันธรรมนนั ๆ 

5.7.4 ข้อเสนอแนะในการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทเพือกระบวนการชมุชน 

 การศกึษาประเภทนีถือวา่มีความสําคญัมาก เพราะความเข้าใจคณุคา่ภมิูทศัน์วฒันธรรม

ของชมุชนเป็นปัจจยัสําคญัทีก่อให้เกิดความยงัยืน ดงันนัจึงควรส่งเสริมให้มีการศึกษาประเภทนี

เป็นจํานวนมาก โดยการศกึษาก็ควรจะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะพืนทีด้วย 

 5.7.5 ข้อเสนอแนะในการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทพิเศษ 

 การศึกษาประเภทนีมีความสําคญัในแง่ของการเป็นจุดเริมต้นของแนวทางใหม่ ๆ ใน

การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรม โดยอาจเริมต้นจากข้อสงัเกต ข้อโต้แย้งทางทฤษฎี หรือการสํารวจ

พืนที เพือเป็นจุดเริมต้นในแนวทางการศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมและยังช่วยให้เข้าใจภูมิทัศน์

วฒันธรรมได้อย่างดียิงขนึในบางประเดน็ 
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บทที 6 

บทสรุป 

 

 สําหรับเนือหาในบทนีจะเป็นการสรุปการศึกษาทีผ่านมาทังหมด โดยแบ่งเป็น ข้อสรุป

เกียวกบัการศกึษา ซึงประกอบด้วย ข้อสรุปเรืองความรู้เบืองต้นเกียวกบัภมิูทศัน์วฒันธรรม ข้อสรุป

เรืองวิธีการศกึษา ข้อสรุปเรืองการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย รวมถึงข้อสรุปเกียวกับ

การแบ่งประเภทของภูมิทัศน์วัฒนธรรม และการวิเคราะห์แนวโน้มของการศึกษาภูมิทัศน์

วฒันธรรมในประเทศไทย นอกจากนัน ยังกล่าวถึงข้อควรปรับปรุงในการศึกษา และแนวทาง

สําหรับการศกึษาในขนัตอ่ไป 

 

6.1 ข้อสรุปเกียวกับการศึกษา 

 การศึกษาชินนีเป็นการศึกษาเกียวกับแนวทางการศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมในประเทศ

ไทย ตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีวตัถุประสงค์เพือให้ทราบถึงประเภทของการศึกษา ความ

แตกต่างของการศึกษาแต่ละประเภท รวมถึงสามารถเสนอแนะแนวทางการศึกษาสําหรับ

การศึกษาภมิูทัศน์วัฒนธรรมประเภทต่าง ๆ ได้  โดยการศึกษาถึงความรู้เบืองต้น และแนวคิด

ทฤษฎีทงัในระดบัสากลและในประเทศไทยเกียวกบัภมิูทศัน์วฒันธรรม การแบ่งประเภท แนวทาง

การศกึษา การประเมินคณุคา่ รวมถึงแนวทางการจดัการ จนสามารถกําหนดวิธีการศึกษาเพือให้

เกิดการแบ่งประเภทของการศึกษาในด้านวตัถุประสงค์ โครงสร้าง และองค์ประกอบ แล้วจึง

ทําการค้นคว้าผลงานการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทยเพือทําการแบ่งประเภท 

เปรียบเทียบ รวมถึงเสนอแนวทางการศกึษาตอ่ไปในอนาคต โดยมีข้อสรุปในการศึกษาส่วนต่าง ๆ

ดงันี 

 6.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัภมิูทศัน์วฒันธรรม 

 เป็นการศกึษาแนวคิดตา่ง ๆ เกียวกบันิยามและความหมายของภมิูทัศน์วฒันธรรมทังใน

ระดับสากลและในประเทศไทย ความสําคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรม การแบ่งประเภทในระดับ

สากลและในประเทศไทย แนวทางการศึกษา การประเมินคุณค่า รวมถึงแนวทางการจัดการ        

ภมิูทัศน์วัฒนธรรม นอกจากนันยังศึกษาถึงกระบวนการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยชุมชน 

รวมถึงผลสมัฤทธิในการจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรม 
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 6.1.2 วิธีการศกึษา 

 กล่าวถึงกรอบแนวคิดในการศึกษาทีพัฒนามาจากนิยามความหมายของภูมิทัศน์

วัฒนธรรม  เพือให้เกิดการแบ่งประเภท เปรียบเทียบ  และเสนอแนวทางการศึกษา สําหรับ

การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย 

 6.1.3 การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย 

 เป็นการเปรียบเทียบการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยและการศึกษาภมิูทัศน์

วฒันธรรมในระดบัสากลโดยใช้ช่วงเวลาเป็นกรอบในการศกึษา เพือให้ทราบถึงความสมัพันธ์และ

พฒันาการของการศกึษาภมิูทัศน์วฒันธรรมทีมีความเกียวเนืองกัน นอกจากนันยังสามารถสรุป

ประเภทของการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยได้อย่างคร่าว ๆ 

 6.1.4 บทวิเคราะห์เปรียบเทียบ การศึกษาแนวโน้มและข้อเสนอแนะ สําหรับการศึกษา  

ภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย 

 กลา่วถึงการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยทีแบ่งตามประเภทโดยวตัถุประสงค์ 

และการจําแนกโครงสร้างและองค์ประกอบในการศกึษาเพือทําการเปรียบเทียบรวมถึงเสนอแนะ

แนวทางการศกึษา โดยจากการศกึษาพบวา่ การศกึษาภมิูทัศน์วฒันธรรมในประเทศไทยนันแบ่ง

ได้เป็น 5 ประเภท ดงัตอ่ไปนี 

 - การศึกษาประเภทตําราภูมิทัศน์วฒันธรรม คือ การศึกษาทีรวบรวมเอาแนวคิดและ

ทฤษฎีเกียวกบัภมิูทศัน์วฒันธรรมทงัในระดบัสากลและในประเทศไทย มาไว้ด้วยกันเพือเป็นคู่มือ

และแนวทางในการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทอืน ๆ นอกจากนนัยงักลา่วถึงกรณีศึกษาและ

การแบ่งประเภทเพือให้เกิดความเข้าใจในความหลากหลายของภมิูทศัน์วฒันธรรมมากขนึ 

 - การศึกษาประเภทเพือการวิจัย คือ การศึกษาทีนําเอาแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับภูมิ

ทศัน์วฒันธรรมร่วมกบัแนวคิดเฉพาะทีเกียวข้องกบัการศกึษามาใช้ในการศกึษาพืนทีหรือกิจกรรม 

โดยสามารถแบ่งตามโครงสร้างได้เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มภูมิศาสตร์ กลุ่มภูมิสถาปัตยกรรมและ

ชมุชนเมือง กลุม่สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมพืนถิน และกลุม่สงัคมศาสตร์  

 - การศึกษาประเภทเพือการจัดการ มีองค์ประกอบคล้ายกับการศึกษาประเภทเพือการ

วิจยั แตแ่ตกตา่งกนัตรงวตัถปุระสงค์ รวมถึงโครงสร้างทีเพิมในสว่นของแนวทางการจัดการเข้ามา 

ซึงสามารถแบ่งเป็น 2 กลุม่ย่อยดงันีคือ การจดัการพืนที และการจดัการเพือการท่องเทียว 

 - การศึกษาประเภทกระบวนการชุมชน  คือการศึกษาเกียวกับการให้ความรู้ด้านการ

จัดการภมิูทัศน์วฒันธรรมแก่ชุมชน เพือให้ชุมชนมีความเข้าใจในภมิูทัศน์วฒันธรรม อีกทังยัง

สามารถดแูลและจดัการภมิูทศัน์วฒันธรรมของตนเองได้ 
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 - การศกึษาประเภทพิเศษ หมายถึง การศกึษาทีมีวตัถปุระสงค์แตกต่างไปจากการศึกษา 

4 ประเภทข้างต้น ยกตวัอย่างเช่น การศึกษาสถานภาพการศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมในประเทศ

ไทย เป็นต้น 

 นอกจากการแบ่งประเภทตามวตัถุประสงค์แล้ว ยังทําการเปรียบเทียบโครงสร้างของ

การศกึษาแตล่ะประเภทวา่มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง โดยพบว่า การศึกษาภมิู-

ทศัน์วฒันธรรมแตล่ะประเภทนนั มีโครงสร้างการศกึษาทีแตกตา่งกนัไปตามวตัถปุระสงค์ด้วย และ

ในสว่นขององค์ประกอบ ก็มีความแตกตา่งกนัไปตามกลุม่ย่อยของการศกึษา ดงัทีได้กลา่วไปแล้ว 

 สว่นแนวโน้มในการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยนนั มีประเภทของการศกึษาที

หลากหลาย อีกทัง การศึกษาประเภททีได้รับความนิยมมากทีสดุคือการศึกษาประเภทเพือการ

วิจยั โดยเฉพาะกลุม่ของสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมพืนถิน ซึงโดยส่วนมากถูกเผยแพร่จาก

มหาวิทยาลยัศิลปากร อย่างไรก็ตาม การศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมในประเทศไทยนันเริมต้นมา

ตงัแตปี่ พ.ศ. 2536 จนมาถึงปี พ.ศ. 2548 ทีการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมเริมได้รับความนิยม และ

ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงพ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2553 แต่ในช่วงหลงัพ.ศ. 2553 จนถึง

ปัจจบุนั การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยก็เริมไมไ่ด้รับความนิยม จนมีจํานวนผลงานที

เผยแพร่น้อยลงอย่างเห็นได้ชดั  

 

6.2 ปัญหาและอุปสรรคในการศึกษา 

 ในด้านการค้นคว้าข้อมลูเกียวกบัการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยนัน ผู้ศึกษา

คาดวา่ น่าจะมีผลงานทีเกียวข้องอีกจํานวนหนึง แต่อยู่ในรูปแบบทีนอกเหนือจากข้อกําหนดใน

การศกึษา เช่น สือวีดีทศัน์ หรือเป็นสว่นหนึงของการศึกษาหัวข้ออืน ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตามด้วย

ข้อจํากดัด้านเวลารวมถึงการเข้าถึง จึงทําให้ค้นคว้าผลงานการศกึษาได้เพียงเท่าทีมีรายชือปรากฏ 

อีกประการหนึงคือ ผลงานทีสืบค้นได้ล้วนแตมี่ชือผลงานตรงกบัความต้องการของผู้ศกึษา คือมีคํา

วา่การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมทงัสิน อย่างไรก็ตาม ผู้ศกึษาคาดว่าอาจมีผลงานทีมีวตัถุประสงค์ 

โครงสร้าง รวมถึงองค์ประกอบทีเป็นการศึกษาเกียวกับภมิูทัศน์วฒันธรรมอยู่อีกจํานวนหนึง แต่

เนืองจากใช้ชือการศกึษาในลกัษณะอืนทําให้ตกสํารวจไป 

 ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมลูนัน การเปรียบเทียบแนวคิดเกียวกับภมิูทัศน์วัฒนธรรมใน

ระดบัสากล ร่วมกบัการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทยผา่นช่วงเวลาต่าง ๆ นัน ยังไม่เห็น

ความสมัพนัธ์กนัเท่าทีควร จะพบเพียงการหยิบยกเอาแนวคิดตา่ง ๆ มาใช้ในการศกึษาเท่านัน แต่

ยังขาดการวิเคราะห์แนวโน้มของการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมในระดับสากล และเนืองจาก
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การศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมเป็นการศกึษาทีมีความหลากหลายทังด้านวตัถุประสงค์  โครงสร้าง

รวมถึงองค์ประกอบ แตเ่พือให้เกิดการแบ่งประเภท เปรียบเทียบ รวมถึงเสนอแนวทางการศึกษา 

จึงจําเป็นต้องวิเคราะห์และสรุปผลงานการศกึษาชินตา่ง ๆ ให้มีลกัษณะทีสามารถเปรียบเทียบกัน

ได้ ซึงในส่วนนีอาจะทําให้รายละเอียดบางอย่างตกหล่นไป อีกทังยังไม่เห็นความเข้มข้นของ

องค์ประกอบในการศกึษาบางสว่นทีมีความสําคญัตอ่การศกึษาบางชินอีกด้วย 

 การเปรียบเทียบและข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการภมิูทัศน์วฒันธรรมนัน ในส่วนของ

การแบ่งประเภท ทางผู้ศกึษาได้ทําการแบ่งโดยใช้วตัถปุระสงค์ในการศกึษาเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง 

อย่างไรก็ตาม เนืองจากผลงานการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมมีความหลากหลาย เกณฑ์ทีได้

นําเสนอไปแล้วนันอาจไม่ครอบคลมุ หรือขาดความชัดเจนในการอธิบายถึงการศึกษาประเภท  

ตา่ง ๆ  

 สว่นของตวัแปรในการศกึษา เนืองจากการศึกษามีความหลากหลาย จึงต้องสรุปตวัแปร

ตา่ง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบทีสามารถเปรียบเทียบกนัได้ หากการศกึษานนัไมมี่การกลา่วถึงตวัแปรทีจะ

นํามาเปรียบเทียบอย่างชัดเจน จะต้องวิเคราะห์ตีความเพือให้ได้มาซึงตัวแปรดังกล่าว การ

วิเคราะห์นีอาจทําให้เห็นความสําคัญของตัวแปรดังกล่าวน้อยลงไป  หรือเกิดความเข้าใจ

คลาดเคลือนจากต้นฉบบั โดยเฉพาะตวัแปรทีมีความสําคญักบัการศกึษาชินนนั ๆ 

 การเปรียบเทียบและข้อเสนอแนะแนวทางการศกึษาภมิูทัศน์วฒันธรรมนัน  เนืองจากตวั

แปรมีความหลากหลายทําให้ต้องมีการวิเคราะห์ออกมาเพือให้สามารถเปรียบเทียบกนัได้ อย่างไร

ก็ตาม อาจมีรายละเอียดบางอย่างทีตกหลน่ไป หรือเกิดความเข้าใจทีคลาดเคลือนได้ ในส่วนของ

การวิเคราะห์แนวโน้มนันเป็นการวิเคราะห์เฉพาะด้านจํานวนเท่านัน  ไม่ได้วิเคราะห์ไปถึง

พฒันาการของเนือหา วา่มีความเปลียนแปลงไปจากเดิมอย่างไรบ้าง  

 

6.3 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครังต่อไป 

 ในการศึกษาครังนี เป็นการค้นคว้าเกียวกับแนวทางการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมใน

ประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพือให้ทราบถึงประเภทของการศึกษา ความแตกต่างกันของ

การศกึษาแตล่ะประเภท รวมถึงสามารถเสนอแนวทางการศกึษาให้กบัการศกึษาแตล่ะประเภทได้ 

โดยมีขอบเขตอยู่ทีผลงานการศกึษาทีมีชือวา่การศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรมเพียงเท่านัน อย่างไรก็

ตาม การศึกษานี สามารถขยายขอบเขตสู่ผลงานการศึกษาทีมีวัตถุประสงค์ โครงสร้าง และ

องค์ประกอบทีใกล้เคียงกับการศึกษาภมิูทัศน์วฒันธรรม นอกจากนัน ยังสามารถค้นคว้าทีมา

นอกเหนือจากเอกสารตํารา บทความ งานวิจยั รายงาน และวิทยานิพนธ์ เช่น สือวีดีทศัน์ นิตยสาร 
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หรือการสมัภาษณ์ เพือให้เกิดความหลากหลายและชดัเจนในความเข้าใจเกียวกับการศึกษาภมิู-

ทศัน์วฒันธรรมมากยิงขนึ  

การศึกษาเหตุทีส่งผลกับการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมในประเทศไทยนัน นอกจาก

การศกึษาช่วงเวลาเกียวกบัการเผยแพร่แนวคิดเกียวกบัภมิูทศัน์วฒันธรรมในระดบัสากลแล้ว ควร

มีการศึกษาเหตุผลทีเกิดขึนจากภายในประเทศไทยเองด้วย ยกตวัอย่างเช่น นโยบายของทาง

รัฐบาล หรือหน่วยงานทีเกียวข้องตา่ง ๆ เป็นต้น 

 การวิเคราะห์เพือแบ่งประเภทนนั นอกจากการแบ่งโดยวตัถปุระสงค์แล้ว ยังสามารถแบ่ง

โดยวิธีอืน ๆ อีกมากมาย เช่น แบ่งโดยวตัถุประสงค์ โดยเนือหา โครงสร้าง ตวัแปรสําคัญ หรือ

สาขาวิชาของผู้ วิจยั เป็นต้น ทงันีเพือให้เกิดความเข้าใจในการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศ

ไทยดียิงขนึ นอกจากนนั การวิเคราะห์ตวัแปรอาจปรับปรุงให้เกิดความเฉพาะตวัและละเอียดมาก

ยิงขนึ เพือให้ทราบถึงความสําคญัของตวัแปรนนั ๆ รวมถึงทําให้เกิดความเข้าใจทีไม่คลาดเคลือน

จากต้นฉบับมากนัก อีกทัง การศึกษาชินนีเป็นการศึกษาในภาพรวม ผู้ ทีมีความสนใจศึกษาใน

ประเดน็ใกล้เคียงกนันีสามารถนําเอาการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทต่าง ๆ ตามทีได้แบ่งไว้

แล้วไปศกึษาวิเคราะห์ในรายละเอียด เพือให้เกิดความเฉพาะเจาะจงกับการศึกษาแต่ละประเภท

มากยิงขนึ นอกจากนนั ยงัควรอธิบายถึงเหตผุลในการแบ่งประเภทเพือให้เกิดความชดัเจนยิงขนึ 

 ด้านการวิเคราะห์แนวโน้ม อาจทําการศึกษาแนวโน้มในรายละเอียดต่อไป เช่น แนวโน้ม

การเปลียนแปลงของแนวคิดและทฤษฎีทีใช้ รวมถึงวตัถุประสงค์ โครงสร้าง และองค์ประกอบ 

เพือให้เข้าใจถึงวิวฒันาการในการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในประเทศไทย เพิมเติมจากเรืองของ

จํานวน 

 การเสนอผลการศกึษาประกอบไปด้วยการแบ่งประเภท และแนวโน้มในด้านจํานวน เช่น 

การศึกษาบางประเภทยังคงมีจํานวนน้อย  อย่างไรก็ตาม การสรุปผลควรเพิมเติมส่วนของ

ข้อแนะนําสําหรับการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมในอนาคต 

 นอกจากนัน การศึกษาชินนีเป็นการศึกษาทีทางผู้ ศึกษาออกแบบโครงสร้างรวมถึง

องค์ประกอบตา่ง ๆ ด้วยตนเอง หากผู้สนใจนําเอาแนวทางการศึกษานีไปประยุกต์ใช้จะเป็นการ

ก่อให้เกิดแนวทางการศกึษาภมิูทศัน์วฒันธรรมประเภทใหม ่ซึงมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์

มาก นอกจากนัน หากนําเอาแนวทางนีไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาในสาขาอืน ๆ ทังทีเกียวข้อง

และไมเ่กียวข้อง ก็จะทําให้ทราบถึงภาพรวมและทิศทางของการศกึษาในสาขานนั ๆ ได้เป็นอย่างดี 
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